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ANUNŢ 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  

de execuție de  Muncitor calificat II – instalator instalaţii tehnico sanitare și gaze/ 

apă, canal în cadrul Formației de lucru la formațiunea de cazarmare (cazarma 

484) la Școala de instruire pentru comunicații, tehnologia informației și 

apărare cibernetică 
 

 

 

Postul pentru care se organizează concurs este Muncitor calificat II – instalator instalaţii 

tehnico sanitare și gaze/ apă, canal în cadrul Formației de lucru la formațiunea de cazarmare 

(cazarma 484) a U.M. 01606 Sibiu. 

 

Principalele cerinţe ale postului - răspunde de existenţa, integritatea şi buna funcţionare a 

tuturor instalaţiilor sanitare şi de încălzire; verifică săptămânal spaţiile cazărmii pentru a constata eventualele 

defecţiuni şi raportează în cel mai scurt timp defecţiunile constatate sau incidentele ivite, astfel încât să se 

poată interveni oportun pentru remedieri; intervine în timp util în caz de avarie la instalaţiile sanitare sau de 

încălzire care prezintă defecţiuni în exploatare sau nu asigură parametrii necesari unei bune funcţionări, 

pentru a evita înregistrarea unor avarii suplimentare. 

 

  

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

 

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare 01606 Sibiu - se va 

completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;  

 curriculum vitae – model european;  

 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie 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;  

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate;   

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

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

 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;  

 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze 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 „admisă” la concurs – se va completa la sediul unităţii 

la momentul depunerii dosarului.  

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 22.11.2021, ora 15.00. 

  

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, persoană de contact Lt. HEGYI Bogdan , secretar, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

 

 

                                                 

 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea 

verificării conformităţii cu acestea.  


 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
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Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  
 

1. deținerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliul în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. deținerea capacității depline de exerciţiu; 

5. deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

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

6. persoana care dorește să candideze trenuie să nu fi 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. 

 

 Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt: 

1. nivel minim al studiilor: studii medii sau generale absolvite;  

2. curs autorizat de calificare profesională cu certificat de competențe pentru meseria 

instalator instalații tehnico sanitare și gaze sau instalator apă, canal sau Liceu/Școală profesională 

cu diplomă de calificare în meseria de instalator instalații tehnico sanitare și gaze sau instalator apă, 

canal sau adeverință de calificare în meseria de instalator instalații tehnico sanitare și gaze sau 

instalator apă, canal prin practică la locul de muncă; 

3. vechime în meseria de instalator instalații tehnico sanitare și gaze sau instalator apă, canal 

de minim 6 ani; 

4. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens 

este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în 

vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în 

situaţia în care va fi declarată „admisă”. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 25.11.2021 ora 15.00, la 

sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 

01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 26.11.2021, până la ora 

15.00; persoană de contact secretar: Lt. HEGYI Bogdan, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează în data 29.11.2021, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

 

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-

5, localitatea Sibiu, în data de 03.12.2021, ora  10.00; 

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 06.12.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 

01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01606 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 07.12.2021, până la ora 15.00 

persoană de contact secretar: Lt. HEGYI Bogdan, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează în data de 

08.12.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 

2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, în data de 09.12.2021, ora  11.00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 10.12.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet; 
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Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01606 Sibiu, 

bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 13.12.2021, până la ora 15.00; persoană 

de contact secretar: Lt. HEGYI Bogdan, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de 

14.12.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 15.12.2021, ora 15.00, la sediul 

U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

 Tematica de concurs: 

 

1. Executarea contractului individual de muncă, conform Legii nr. 53 din 24.01.2003 „Codul 

Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. II – (M.O. nr. 

345/18.05.2011); 

2. Obligaţiile lucrătorilor, conform Legii nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare, Cap.IV – (M.O. nr. 646/26.07.2006); 

3. Obligaţiile generale şi cele ale salariatului, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art.6-art.8, art.22 – (M.O. nr. 297/17.04.2019); 

4. Accesul la informaţii clasificate; 

5. Instalaţiile de încălzire centrala: 

- menţinerea în exploatarenormala a întregului sistemde încălzire centrală,inclusiv realizarea de 

reparaţii şi intervenţii la apariţia unor incidente,avarii sau defecţiuni; 

- asigurarea parametrilor de performanşă proiectaţi în scopul realizării exigenţelor consumatorilor 

pe întreaga durată a exploatării; 

- reprezentarea şi cotarea organelor de ansamblare cu şi făra filet. 

6. Exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare: 

   - întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare; 

   - instrucţiuni de exploatare la instalaţiile care se modernizează,se reabilitează sau se transformă, 

precum şi la cele la care se efectuează reparaţii. 

7. Exploatarea instalaţiilor sanitare: 

   - reţelele exterioare de alimentare cu apă rece şi caldă care deserves clădirile şi care nu intră în 

exploatarea furnizorilor de apă; 

   - reţelele exterioare de canalizare,incluzând construcţiile aferente acestora; 

   - instalaţiile sanitare interioare inclusiv obiectele sanitare. 

 

            Bibliografia de concurs: 

 

1. Legea nr. 53 din 24.01.2003 „Codul Muncii”, republicată, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 345/18.05.2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 646/26.07.2006, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 297/17.04.2019, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea 

„Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării 

Naţionale”, publicat în Monitorul Oficial nr. 115/28.02.2013, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Instalaţii de încălzire, sanitare şi gaz-(Exploatare ,întreţinere,reparaţii)-Mihai 

Ilina,Constantin Luţă-Editura Tehnică Bucureşti-1974; 

6. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală-I13/1-02,aprobat de 

MLPTL cu Ordinul nr.929/02.07.2002; 

7. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare si climatizare-I5/2-98,aprobat 

de MLPTL cu Ordinul nr.55/N-15.07.1998; 
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8. Normativ privind proiectarea si executarea  instalaţiilor sanitare-I9-94,aprobat de 

MLPTL cu Ordinul nr.17/N-16.05.1995; 

9. Normativ privind exploatarea instalaţiilor sanitare- I9/1-96 aprobat de MLPTL cu 

Ordinul nr.86/N-05.12.1996.  

 

NOTE: 

 1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul UM 01606 Sibiu, Bulevardul Vasile Milea, nr. 3-

5, telefon contact 0269 / 233930, int. 112. 

 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 

 

                                                                                      


