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Nr. 9170 /25.05.2022 
 
 
 
 
 

MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂȘURARE 
al concursului/examenului pentru angajarea pe perioadă nedeterminată a unei 

persoane în postul de Electrician echipamente electrice și energetice  

(Cod COR 741201) 

 

A. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE: 
Condiții generale: 

- fără antecedente penale; 
- apt medical și psihologic; 
- fără antecedente psihologice; 
- fără antecedente în muncă (desfacerea disciplinară a contractului de muncă, 

necorespundere profesională sau alte abateri prevăzute în Codul Muncii). 
Condiții specifice minime: 

- studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
- diplomă, atestat sau certificat de calificare în domeniul electric; 
- experiență de cel puțin 2 ani în activitatea de electrician, dovedită prin 

înregistrarea în carnetul de muncă sau registrul general de evidență a 
salariaților; 

- permis de conducere cat. B. 
B. TERMENUL PENTRU ÎNSCRIERE ȘI PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 
Depunerea cererilor de înscriere și primirea informațiilor cu privire la organizarea 
concursului se va face până la data de 07.06.2022, ora 1000. 
Depunerea dosarelor cu toate documentele solicitate se va face până la data de 
14.06.2022, ora 1000. 
C. DATA, ORA ȘI LOCAȚIA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI SAU EXAMENULUI: 
Concursul sau examenul va avea loc în data de 16.06.2022, ora 1000 la sediul 
Aeroportului  Oradea.  
D. DOCUMENTELE OBLIGATORII care vor constitui dosarul personal al candidatului 
pentru atestarea îndeplinirii tuturor condițiilor de participare stabilite: 
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• declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
(completată de candidat conform rubricilor din formularul tipizat primit de la 
Biroul R.U.); 

• cerere de înscriere completată de candidat pe formularul tipizat al regiei; 
• livret militar, în cazul satisfacerii serviciului militar (original și xerocopie 

integrală); 
• cazier judiciar (original); 
• diplomă de bacalaureat (original și copia legalizată); 
• diplomă, atestat sau certificat de calificare  în domeniul electric (original și 

copia legalizată); 
• actele de stare civilă în original și xerocopiile acestora: certificat de naștere, 

carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere a copiilor, 
sentință de divorț, etc. (după caz); 

• carnetul de muncă (original și xerocopie); 
• raportul per salariat – REVISAL: salariați / raportul per salariat (document 

imprimat din REVISAL ștampilat și semnat de angajator);  
• tabel nominal cu datele personale ale candidatului și rudelor acestuia 

(completat conform rubricilor din formularul tipizat primit al regiei; 
• permis de conducere (original și xerocopie); 
• curriculum vitae (autobiografie); 
• adeverință medicală de la medicul de familie. 

E. PROBELE CONCURSULUI: 
1. Proba scrisă. 
2. Proba practică. 
și, dacă este cazul, pentru departajare 
3. Interviu. 

F. BIBLIOGRAFIA DIN CARE SE VOR STABILI SUBIECTELE EXAMENULUI SAU 
CONCURSULUI: 
1. Definiții 

    Metode de lucru sub tensiune la instalațiile electrice de joasă tensiune 

Bibliografie: Cap. III și Cap. VI din „Normă tehnică privind stabilirea cerințelor 

pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalații electrice” – cod NTE 

010/11/00. 

2. Terminologie, clasificare și abrevieri 

     Secțiuni minime ale conductoarelor 

Bibliografie: III și VI din „Normativ pentru Proiectarea și Executarea Rețelelor de 

Cabluri electrice” – cod NTE 007/08/00. 
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3. Definiții și abrevieri 

Bibliografie: Secțiunea a 2 - a din „Standard de performanță pentru serviciul de 

distribuție a energiei electrice” – 3.1. RE-I15-87 – publicat de ICEMENERG București 

1987. 

4. Obligațiile lucrătorilor 

    Accidente de muncă   

Bibliografie: Cap. IV. și Secțiunea a 2-a din „Legea nr. 319 din 14 iulie 2006”  a 

securității și sănătății în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 

din 26.07.2006. 

Notă: Documentele din bibliografie sunt publicate pe internet pe paginile 

www.anre.ro, www.legislatie.just.ro și pot fi descărcate de gratuit de către candidați. 

 

G. NUMĂRUL DE SUBIECTE AL FIECĂREI PROBE, MODUL DE PUNCTARE AL 
ACESTORA, PUNCTAJUL MAXIM, PRECUM ŞI PUNCTAJUL MINIM OBLIGATORIU PE 
CARE UN CANDIDAT TREBUIE SĂ-L OBŢINĂ PENTRU A FI DECLARAT „ADMIS”: 

 
1. Proba scrisă: 
a) Număr de subiecte:  
- Cinci subiecte la proba scrisă, din bibliografia stabilită la lit. F din prezentul 
material. 
- Timpul maxim alocat fiecărui candidat pentru formularea răspunsurilor scrise: 90 
de minute. 
b) Modul de punctare:  
- Fiecare răspuns formulat va fi notat, în funcție de prestație, cu câte o notă cu o 
valoare cuprinsă între 0-2 (două) puncte. 
c) Punctajul maxim: 10 (zece) puncte.  
d) Punctajul minim obligatoriu: 7 (șapte) puncte.  
 
NOTĂ: La proba practică pot participa candidații care au obținut punctajul minim 
obligatoriu la proba scrisă.  
 
2. Proba practică: 
a) Număr de subiecte:  
- Un singur subiect stabilit de comisie din bibliografia prezentată la lit. F din 
prezentul material. 

http://www.anre.ro/
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- Timpul maxim alocat fiecărui candidat pentru efectuarea probei practice: 15 de 
minute. 
b) Modul de punctare:  
- În funcție de prestația candidatului, comisia va acorda câte o notă fiecărui candidat 
cu o valoare cuprinsă între 0-10 puncte. 
c) Punctajul maxim: 10 de puncte.  
d) Punctajul minim obligatoriu: 7 (șapte) de puncte.  
 
NOTĂ: La interviu pot participa candidații care au obținut punctajul minim 
obligatoriu la proba scrisă și proba practică.  
 
3. Interviu (doar în cazul egalității între candidați, pentru departajare): 
a) În cazul în care după efectuarea probei scrise și practice există egalitate de 
puncte, candidații calificabili pentru angajare vor participa la un interviu pentru 
departajare.  
Tema interviului va fi stabilită de comisie iar întrebările vor fi adresate de către 
președinte.  
b) Modul de punctare:  
- În funcție de prestația candidatului, comisia va acorda câte o notă fiecărui candidat 
cu o valoare cuprinsă între 0-10 puncte. 
c) Punctajul maxim: 10 de puncte.  
d) Punctajul minim obligatoriu: 7 (șapte) de puncte.  
 
CLASIFICARE FINALĂ: 
Punctajul maxim pe care poate să-l obțină un candidat: 20 (douăzeci) puncte la 
proba scrisă și proba practică, la care se pot adăuga 10 (zece) puncte la proba de 
departajare (interviu), dacă va fi cazul.   
Punctajul minim obligatoriu pe care trebuie să-l obțină un candidat: 14 
(paisprezece) puncte la proba scrisă și proba practică, la care se pot adăuga 7 
(șapte) puncte la proba de departajare (interviu), dacă va fi cazul.   
 
Precizări organizatorice: 
a) Condițiile și cerințele stabilite în prezentul material au fost adoptate în 
conformitate cu prevederile stabilite în Regulamentul Intern al R.A. „Aeroportul 
Oradea”. 
b) Proba scrisă și proba practică se vor desfășura într-o singură serie cu toți 
candidații. 
c) Fiecare candidat va susține o singură încercare. 
d) Ordinea probelor este următoarea:  
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1. Proba scrisă 
2. Proba practică 
și, dacă este cazul, pentru departajare, 
3. Interviul. 

e) Probele se susțin, în aceeași zi, astfel încât fiecare concurent să susțină toate 
probele; 
f) Va fi declarat „admis” candidatul care a va obține cele mai mari note, cu condiția 
să obțină punctajul minim obligatoriu. 
g) În urma examinării la interviu nu sunt admise contestații.  
h) Candidații care depun contestație la proba scrisă sau proba practică pot face 
referire doar la lucrarea proprie. 
 

 

 INSPECTOR DE SPECIALITATE R.U. 
  
 SORBÁN Annamária 

 


