ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ

Nr. ____________
Data: __________

DIRECŢIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ

ANUNŢ
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă
nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii
(republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale
O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de execuţie - personal contractual (studii
generale):
- un post de muncitor calificat IV-I (lăcătuş confecţii metalice) la Serviciul Fabricaţie
Reparaţii Construcţii, poziţia 922 din statul de organizare;
- un post de muncitor calificat IV-I (tapiţer) la Serviciul Reparaţii Construcţii, poziţia
917 din statul de organizare;
- un post de muncitor calificat IV-I (tâmplar) la Serviciul Reparaţii Construcţii, poziţia
373 din statul de organizare
Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor sus-menţionate numai persoanele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale:
 au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a Statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunosc limba română, scris şi vorbit;
 au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 au capacitate deplină de exerciţiu;
 au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 nu au fost condamnate 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 le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
- Pentru postul de muncitor calificat IV-I (lăcătuş confecţii metalice)
 absolvente ale învățământului gimnazial;
 calificare în meseria de lăcătuş confecţii metalice;
 minim 3 ani vechime în muncă;
 sunt declarate apt medical1 și apt psihologic1.
1
Aptitudinea medicală și se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriile
antropometrice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.
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- Pentru postul de muncitor calificat IV-I (tapiţer)
 absolvente ale învățământului gimnazial;
 minim 3 ani vechime în muncă;
 calificare în meseria de tapiţer;
 sunt declarate apt medical2 și apt psihologic1.
- Pentru postul de muncitor calificat IV-I (tâmplar)
 absolvente ale învățământului gimnazial;
 minim 3 ani vechime în muncă;
 calificare în meseria de tâmplar;
 sunt declarate apt medical și apt psihologic1.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta secretarului comisiei de concurs, până la
data de 08.08.2016, ora 14.00, la Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică
Integrată, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Eforie, nr. 3, sector 5, Bucureşti, corpul B, etaj 1,
telefon 021.303.70.80, int. 30178, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Direcţiei Asigurare Logistică
Integrată;
b) copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări/calificări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, precum și, dacă este cazul, livretului militar;
e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă
f) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează2;
h) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul
absolvenţilor în primul an de la absolvire;
i) trei fotografii 3x4 cm., color;
j) două fotografii 9x12 cm., color;
k) 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 abilitate3
l) curriculum vitae;
m) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
Toate actele în copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de concurs;
b) proba practică;
c) interviul.
1

Aptitudinea medicală și psihologică se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii
criteriile antropometrice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.
În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului
3
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii
2
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Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Concursurile se vor desfăşura la sediul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din
Bucureşti, b-dul Timişoara nr. 10 B, sector 6, iar rezultatele fiecărei etape se vor afișa la sediul
direcţiei din Bucureşti, str. Eforie nr. 3, sector 5, precum și pe pagina de internet www.mai.gov.ro
Calendarul de desfășurare a concursului:
Data limită de depunere a dosarelor de concurs______________________ 08.08.2016, ora 14.00
1. Selecţia dosarelor de înscriere
09-10.08.2016
Afişare rezultate selecţie dosare: ___________________________ 11.08.2016
Depunere contestaţii: ____________________________________ 12.08.2016
Afişare rezultate după soluționare contestaţii: _______________ 16.08.2016

2. Proba practică: ____________________________________________24.08.2016
Orele de desfăşurare a probei sunt următoarele:

- pentru postul de muncitor calificat IV-I
(lăcătuş confecţii metalice)
- pentru postul de muncitor calificat IV-I
(tapiţer)
- pentru postul de muncitor calificat IV-I
(tâmplar)

- ora 09.00
- ora 11.30
- ora 14.00

Afişare rezultat: ________________________________________ 25.08.2016
Depunere contestaţii: ____________________________________ 26.08.2016
Afişare rezultate contestaţii și rezultat final probă: ___________ 29.08.2016
3. Interviul __________________________30.08.2016
Orele de desfăşurare a probei sunt următoarele:

- pentru postul de muncitor calificat IV-I
(lăcătuş confecţii metalice)
- pentru postul de muncitor calificat IV-I
(tapiţer)
- pentru postul de muncitor calificat IV-I
(tâmplar)

- ora 09.00
- ora 11.30
- ora 14.00

Afişare rezultat: _________________________________________ 31.08.2016
Depunere contestaţii: ____________________________________ 01.09.2016
Afişare rezultate contestaţii și rezultat final probă: ____________ 02.09.2016
Afişare rezultat final concurs __________ 05.09.2016

Incadrarea in trepte profesionale a candidatilor declarati admis se va face în funcție de
vechimea în specialitatea postului, astfel:
- sub 3 ani – treapta IV
- minim 3 ani – treapta III
- minim 6 ani – treapta II
- minim 9 ani – treapta I
Angajarea candidatilor declarati „admis” la concurs, se va face după transmiterea la
structura de resurse umane a fişei de aptitudine în muncă eliberată pentru acestia de către medicul
specialist de medicina muncii din structura competentă de medicina muncii la care este arondată
Direcţia Asigurare Logistică Integrată, document din care să rezulte aptitudinea în muncă a
candidatilor pentru profesia/funcţia şi locul de muncă unde urmează a fi încadrati.
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Relaţii suplimentare privind condițiile de participare, documentele necesare, bibliografia și
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 1000 – 1500, la numărul de telefon
021.303.70.80 interior 30178 (Serviciul resurse umane).

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
A. Pentru postul de muncitor calificat IV-I (lăcătuş confecţii metalice)
Tematică
1. Instrumente de măsură şi control în construcţiile metalice;
2. Scule şi utilaje folosite în lucrările de construcţii metalice;
3. Procedee de îmbinare a tablelor şi profilelor;
4. Proprietăţile şi încercările materialelor metalice;
5. Pregătire pentru sudare;
6. Obligaţiile angajatorului şi angajaţilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
7. Disciplina muncii;
8. Obligaţiile salariatului privind apărarea împotriva incendiilor.
Bibliografie:
1. Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătuşilor de construcţii metalice, vol. I şi II – R.
Popescu, G. Weiss, Ed. Tehnică 1970;
2. Cartea maistrului prelucrător, vol. II – ing. Maria Şchiopu, ing. Mihai Beni, Ed. Tehnică
1991;
3. Tehnica sudării prin topire a metalelor şi aliajelor – Ilie Echim, Iulius Lupescu
4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor,
7. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, (*republicat*), cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice.
B. Pentru postul de muncitor calificat IV-I (tapiţer)
Tematică
1. Tapiţarea mobilei;
2. Pregătirea materialelor de susţinere şi umplere;
3. Pregătirea materialelor de acoperire şi decorare;
4. Tapiţarea mobilierului cu schelet aparent acoperit;
5. Decorarea şi capitonarea interioarelor;
6. Tapiţerii detaşabile, saltele, plăpimi, saci de dormit;
7. Ambalarea produselor tapiţate;
8. Accidentele de muncă;
9. Obligaţiile angajatorului şi angajaţilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
10. Obligaţiile angajaţilor în cazul producerii unui accident/incident de muncă;
11. Contravenţii şi infracţiuni în cazul încălcării normelor de securitate şi sănătate în muncă;
12. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
13. Obligaţiile salariatului privind apărarea împotriva incendiilor;
14. Reguli de conduită profesională a personalului contractual în instituţiile publice.
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Bibliografie:
1. Utilajul şi tehnologia fabricării mobilei şi a altor produse din lemn – Ed. Didactică şi
pedagogică 1983, Valentin Năstase, Adriana Popa;
2. Curriculum, Scoala de arte şi meserii, clasa a XI-a, an de completare nivel II. Domeniul:
Fabricarea produselor din lemn, calificarea: tapiţer-plăpumar-saltelar;
3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă;
4. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor,
6. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, (*republicat*), cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice.
C. Pentru postul de muncitor calificat IV-I (tâmplar)
Tematică
1. Materiale lemnoase. Conservarea şi depozitarea materialului lemnos;
2. Instrumente, unelte, maşini şi instalaţii pentru lucrările de dulgherie. Operaţii de prelucrare
manuală şi mecanizată;
3. Îmbinarea elementelor din lemn folosite folosite în dulgherie;
4. Produse din material lemnos folosite în construcţii;
5. Cofraje utilizate în construcţii;
6. Acoperişuri, planşee, tavane şi pardoseli din lemn;
7. Răspunderea juridică a salariaţilor;
8. Securitate şi sănătate în muncă;
9. Apărare împotriva incendiilor;
10. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
Bibliografie:
1. Manualul dulgherului – Aurelia Pleşea, Ed. Tehnică 1998;
2. Structuri din lemn – curs Facultatea de Construcţii anul III/2009 – prof.dr.ing. Furdui
Cornel, dr.ing. Fekete-Nagy Luminiţa;
3. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din industria lemnului –
Institutul Naţional al Lemnului, Bucureşti;
4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor,
7. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, (*republicat*), cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice.
(Î) DIRECTOR
Comisar-şef de poliţie
TUPAN AUGUSTIN
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