
R O M A N I A NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar nr.____
Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” Dosar nr. ______

A P R O B,
COMANDANTUL COLEGIULUI NAŢIONAL MILITAR

,,DIMITRIE CANTEMIR”
Colonel

dr. Doina MUREŞAN

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare

a postului vacant de Muncitor calificat IV (lenjer) / Grupa deservire/Plutonul deservire

Postul pentru care se organizează concurs este Muncitor calificat IV (lenjer) / Grupa deservire /
Plutonul deservire la Colegiului Naţional Militar ,,Dimitrie Cantemir” Breaza.

Principalele cerinţe ale postului sunt: ♦ executarea lucrărilor de întreţinere a lenjeriei ♦
respectarea normelor A.Î.I. şi N.T.S.M. specifice locului de muncă;

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: ♦
cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii; ♦ curriculum vitae – model european;
♦ 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; ♦ copia actului de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea *, potrivit legii, după caz; ♦ copii ale documentelor de studii*; ♦ copii ale
documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz* ; ♦ copia carnetului de
muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau 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,
corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.

* - 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.

Documentele solicitate se îndosariază într-un dosar plic, care va fi înregistrat la compartimentul
Documente Clasificate.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este : 03.03.2017 ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Colegiului Naţional Militar ,,Dimitrie Cantemir”,

strada Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, persoană de contact lt. col. Dumitru Adrian, secretar al
comisiei de concurs, telefon 0244/340550, int. 120 sau 171.
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Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, 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 capacitatea 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 unităţi sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru

săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 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 postului, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitatea.

Condiţiile specifice necesare petru ocuparea postului sunt:
1. îndeplinirea condiţiilor de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv:

- absolvirea cel puţin a învăţământului general obligatoriu ( art. 16 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare);

- deţinerea certificatului de calificare în meseria postului pentru care solicită participarea la
concurs (lenjer);

2. vechime în muncă – minim 6 luni;
3. aptitudini şi rezistenţă la lucru în condiţii de stres;
4. disponibilitate în executarea, în unele situaţii, a unor sarcini de serviciu peste durata

programului normal de lucru, în condiţiile legii;
5. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al

persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs;

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 08.03.2017, până la ora 15.00

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1.Proba practică: se desfăşoară la sediul Colegiului Naţional Militar ,,Dimitrie Cantemir”,

strada Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, în data de 13.03.2017, ora 09.00 – 12.00;
2.Interviul: se desfăşoară la sediul Colegiului Naţional Militar ,,Dimitrie Cantemir” strada

Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, în data de 15.03.2017, ora 09.00 – 12.00;

Calendarul de desfăşurare a concursului:
- Depunerea dosarelor de concurs: 20.02.2017 - 03.03.2017, ora 15.00;
- Selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare: 06 - 07.03.2017;
- Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită,
după caz, de motivul respingerii: 08.03.2017, până la ora 15.00;
- Depunerea eventualelor contestaţii privind selectarea dosarelor: 09.03.2017 până la ora 15.00;
- Rezolvarea eventualelor contestaţii şi afişarea acestora: 10.03.2017 până la ora 15.00;
- Desfăşurarea probei practice: 13.03.2017, între orele 09.00 – 12.00;
- Afişarea rezultatelor la proba practică: 13.03.2017, până la ora 20.00;
- Depunerea eventualelor contestaţii la proba practică: 14.03.2017, până la ora 15.00;
- Rezolvarea eventualelor contestaţii la proba practică şi afişarea acestora: 14.03.2017 până la ora
20.00;
- Desfăşurarea interviului: 15.03.2017, între orele 09.00 – 12.00;
- Afişarea rezultatelor la interviu: 15.03.2017, până la ora 20.00;
- Depunerea eventualelor contestaţii la interviu: 16.03.2017, până la ora 15.00;
- Rezolvarea eventualelor contestaţii la interviu şi afişarea acestora: 16.03.2017 până la ora 20.00;
- Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 17.03.2017 ora 10.00;

2 din 3



TEMATICA
pentru concursul de încadrare a postului vacant de Muncitor calificat IV (lenjer) / Grupa

deservire/Plutonul deservire
1. Drepturi şi obligaţii , timpul de muncă şi timpul de odihnă pentru personalului civil din Ministerul
Apărării Naţionale.
2. Reguli de disciplină a muncii, abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare pentru personalului civil
din Ministerul Apărării Naţionale.
3. Efectuarea de lucrări manuale simple.
4. Efectuarea de lucrări simple la masină.
5. Călcatul materialului înainte de a fi croit.
6. Lucrări simple de mică importanţă efectuate la lenjeria simplă.
7. Măsurarea, însăilarea şi coaserea la maşină a tivurilor drepte.
8. Cusutul tivului şi al nasturilor, festonarea butonierelor, curăţatul de aţe.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de încadrare a postului vacant de

Muncitor calificat IV (lenjer) / Grupa deservire/Plutonul deservire

1. Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale,
aprobat prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M 17 din 04.02.2012.
2. Lenjerie pentru tinerele fete, Natalia Tăutu-Stănescu, Editura CERES, Bucureşti, 1981.
3. Croitorie pe întelesul tuturor, Paraschiva Gioroiu, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978.

NOTĂ:
1. Bibliografia va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi prin grija Colegiului Naţional Militar

,,Dimitrie Cantemir”Breaza (se solicită spre studiu agentului de pază de la Punctul de control nr. 1).

Întocmit,
Şef al logisticii Şef al personalului
Lt.col. Lt.col.

Bobolocu Cornel Dumitru Adrian

PREZENTUL ANUNŢ  A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL
COLEGIULUI NAŢIONAL MILITAR ,,DIMITRIE CANTEMIR”,

ASTĂZI, _______________ORA____________________

AGENT DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL
_______

______________________________
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