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A N U N Ţ 

 

 Curtea Militară de Apel Bucureşti organizează, în condiţiile legii, la data de 18 aprilie 2016  ora 
9,00 , concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor: 

- 1 post de muncitor  IV -  I,  studii generale,  având calificarea de instalator instalații tehnico-
sanitare  și de gaze  la Curtea Militară de Apel; 
Organizarea şi desfăşurarea concursului din data de 18 aprilie 2016 , va avea loc în condiţiile 

prevăzute de Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fondurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, şi va consta în 3 etape 
succesive: 

- selecţia dosarelor  
- proba teoretic şi/- proba practica 
- interviul 
Dosarul  pentru înscrierea la concurs se depune de către candidat la sediul Curţii Militare de 

Apel Bucureşti – şos. Progresului  nr. 41, sector 5 Bucureşti, până la data de 08 aprilie 2016 şi va fi 
însoţit, în mod obligatoriu, de următoare acte: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui Curţii Militare de Apel Bucureşti; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile 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 de autoritatea sau instituţia publică; 

d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 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; 

f) 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; 

g) curriculum vitae 

Actele  prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 



Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

 
Poate  participa orice persoană care îndeplineşte   următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România. 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime  sau alte condiţii specifice  potrivit 

cerinţelor  postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  din cele  prevăzute în art.3 

lit. g) din regulamentul mai sus menţionat; 
Actele prevăzute la  lit. b) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor 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. 
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se vor afişa la data de 13 aprilie 2016. 
 
Calendarul, tematica şi bibliografia pentru concurs vor fi afişate alături de prezentul anunţ şi pe 

site-ul Curţii Militare de Apel 
Concursul va avea loc la sediul Curţii Militare de Apel , şos. Progresului nr. 41, sector 5 

Bucureşti. 
Persoane de contact : grefier Soare Floarea  0214116497 int.12 
                                    grefier  Popa Elena    0214116497 int.12 

 
 
 

 
VICEPREŞEDINTELE  DELEGAT AL CURŢII MILITARE DE APEL 

Judecător colonel Aurel DUMBRAVĂ 
 
 
 
 
 
 


