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ANUNŢ 

Unitatea Militară 01145 Roman organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, pe 

perioadă nedeterminată, astfel: 

• Muncitor calificat IV (mecanic auto) - 3 posturi; 

I. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01145 Roman – se va 

completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;  

- originalul şi copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

- originalul şi copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, originalul şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice;  

- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să 

candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, 

valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului; 

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);  

- curriculum vitae;  

- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului; 

- acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 

informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care 

este declarată „admis” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01145 Roman, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 

08.00 – 16.00, astfel: până pe data de 14.12.2021, ora 16.00. 

II. Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la ocuparea  postului: 

A. Condiţii generale: 

1.  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2.  cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4.  are capacitate deplină de exerciţiu; 

5.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6.  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

7.  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

B. Condiţii specifice: 

   a) Pentru posturile muncitor calificat IV (mecanic auto) la secţie reparații BAT și tehnică de geniu: 

1. Să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire, cu specializarea mecanic auto sau 

lăcătuș mecanic auto:  

- studii generale; 

- cursuri calificare în instituţii acreditate, în cazul în care studiile sunt în alt domeniu de 

specializare;  

2. Să aibă minim 6 luni vechime în muncă în una din specializările de mecanic auto / lăcătuș 

mecanic auto; 

3. Apt pentru efort fizic intens şi prelungit; 
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4. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi 

avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE 

SERVICIU”. 

III. Calendarul de desfăşurare a concursului:  

- Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 14.12.2021, ora 16.00 

- Proba scrisă:  22.12.2021, între orele 10.00 – 13.00; 

- Proba practică:  27.12.2021, între orele 10.00 – 16.00. 

       IV.  Bibliografia necesară desfăşurării concursului: 

   a) Pentru posturile muncitor calificat IV (mecanic auto) la secţie reparații BAT și tehnică de geniu: 

1. Legea nr. 53/2003 (republicată/actualizată), Codul muncii; 

2. Legea nr. 307/2006 (actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor; 

3. Legea nr. 319/2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

4. Fizică, manual pentru clasa a X a, N. Gherbanovschi, D. Borşan ş.a., Ed. D.P., Bucureşti, 

1989; 

5. Îndrumător pentru ateliere mecanice, G.S. Georgescu, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1972; 

6. Manualul lăcătuşului mecanic auto, pentru şcoli profesionale, Gh. Frăţilă, E. Negruş, N. 

Ghimu, Ed. D.P., Bucureşti, 1970; 

7.Automobile, construcţie, întreţinere şi reparare, Gh. Frăţilă, M. Frăţilă, St. Samoilă, Ed. D.P., 

Bucureşti, 2013; 

8.Automobilul, construcţie-funcţionare-depanare, D. Cristescu, V. Răducu, Ed. Tehnică, 1986; 

9.Metode şi lucrări practice pentru repararea automobilelor, Al. Groza, Gh. Calciu ş.a., Ed. 

Tehnică, 1985; 

10.Automobile ROMAN pentru transportul de mărfuri, V. Mateevici, T. Pavelescu ş.a.,, Ed. 

Tehnică, Bucureşti, 1982; 

11.Aparate şi sisteme de măsurare în construcţia de maşini, C-tin Micu, Gh. Diaconescu ş.a., 

Ed. Tehnică, Bucureşti, 1980; 

Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi   

completările ulterioare, după caz. 

Relaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului se pot obţine la sediul Unităţii Militare 

01145 din strada Profesor Dumitru Mărtinaş, nr. 2, localitatea Roman, jud. Neamţ sau la telefon 

0233722725, persoană contact: Ploaie Dan - Dumitru.    

         


