ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 01969
- Câmpia Turzii -

ANUNȚ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de:
EXPERT gr. III,
în compartimentul „cunoaştere şi asistenţă psihologică”
Postul pentru care se organizează concurs este EXPERT gr. III, cunoaştere şi asistenţă psihologică
din cadrul Unității Militare nr. 01969 Cîmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
- asigurarea activitatăţii de cunoaştere şi asistenţă psihologică a personalului militar şi civil;
- selecţionarea personalului destinat executării serviciului interior;
- examinarea psihologică a personalului în domeniul securitate şi sănătate în muncă;
- întocmirea de rapoarte, analize şi sinteze periodice, eliberează recomandări şi oferă consultanţă de
specialitate factorilor de decizie.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:
- cererea de înscriere la concurs adresată comandantului Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii;
- curriculum vitae model european;
- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care dorește să
candideze nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează1;
- copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 2
- copii ale documentelor de studii;
- copii ale certificatelor care atestă specializări/atestări;
- copie a carnetului de muncă, 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 abilitate3;
- acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii
autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este
declarată “admisă” la concurs;
- orice alt document care să confirme îndeplinirea criteriilor generale și specifice pentru ocuparea
postului.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:
27.11.2018 ora 1500
Dosarele de concus se depun la sediul Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, str.
Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-110.
Persoana de contact este secretarul comisiei de concurs, domnul Cpt. Cârligeanu Ioan (telefon
0264368229/110, mobil 0753920859).
Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:
Candidatul 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 de concurs.
2 Documentele care atestă identitatea, studiile, cursurile, specializările sau vechimea se prezintă în original în vederea
verificării conformității copiilor.
3 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății.
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- deținerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deținerea capacității depline de exerciţiu;
- deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- persoana care dorește să candideze 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.
Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
- absolvent(ă) cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul „Psihologie/Psiho-sociologie”;
- deţinerea atestatului de liberă practică, treaptă de specializare minim „practicant autonom”, în unul din
următoarele domenii:
„Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”,
„Psihologie clinică”,
„Psihoterapie”,
„Psihologia muncii şi organizaţională”
- nivelul de acces la informații clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în
care va fi declarată “admisă”;
- minim 6(şase) luni vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul „Psihologie/ Psihosociologie”;
- cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel bun;
- abilități de comunicare și colaborare în echipă, flexibilitate în gândire, inițiativă, spirit de observație,
capacitate de analiză și sinteză.
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 29.11.2018 la sediul Unității
Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de
internet a Statului Major al Forțelor Aeriene.
Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul
Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data
de 03.12.2018 până la ora 1500. Persoanele de contact este secretarul comisiei de concurs, domnul Cpt.
Cârligeanu Ioan (telefon 0264368229/110, mobil 0753920859).
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează în
data de 04.12.2018 la sediul Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun.
Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene.
Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, str.
Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 07.12.2018, ora 1030.
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 07.12.2018 la sediul Unității Militare nr. 01969
Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet a Statului
Major al Forțelor Aeriene în data de 08.12.2018.
Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare nr.
01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 10.12.2018 până
la ora 1500. Persoana de contact este secretarul comisiei de concurs, domnul Cpt. Cârligeanu Ioan (telefon
0264368229/110, mobil 0753920859).
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 11.12.2018
la sediul Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj
și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene.
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2. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr.
1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 12.12.2018, ora 1030.
Rezultatul interviului se afișează în data de 13.12.2018 la sediul Unității Militare nr. 01969
Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet a Statului
Major al Forțelor Aeriene.
Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare nr.
01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 14.12.2018 până
la ora 1500. Persoana de contact este secretarul comisiei de concurs, domnul Cpt. Cârligeanu Ioan (telefon
0264368229/110, mobil 0753920859).
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 17.12.2018 la
sediul Unității Militare nr. 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și
pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene.
Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 18.12.2018 la sediul Unității Militare nr.
01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj și pe pagina de internet a
Statului Major al Forțelor Aeriene.
Tematica de concurs:
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
1. DAFINOIU I., Personalitatea. Metode calitative de abordare.
Observaţia şi interviul, Ed. Polirom, 2007: cap. II- Studiul şi evaluarea
personalităţii. Probleme generale, cap.IV- Observaţia, cap. V-Interviul
psihologic-cadrul general;
Evaluare personalităţii
2. MINULESCU M., Chestionarele de personalitate în evaluarea
psihologică, Ed. Garell Publishing House, Bucureşti 1996: cap. III
Inventarul de personalitate California – H. Gough; cap. V Chestionare
de personalitate construite de R.B. Cattell; cap. VI Chestionare
construite de H.J. Eysenck
3. VLĂSCEANU M., Organizaţii şi comportament organizaţional, Ed.
Polirom, 2003, cap. II- Specificul organizaţiilor şi al organizării sociale,
cap. VI- Motivaţie, satisfacţie, performanţă;
Psihologie organizaţională
4. CONSTANTIN T., Evaluarea psihologică a personalului, Ed.
Polirom, Bucureşti, 2004: partea a IV-a – Dimensiuni psihologice
relevante pentru performanţă; partea a V-a – Evaluarea psihologică la
nivelul colectivelor de muncă;
5. POPA M., Psihologie aeronautică, Ed. Universitară „Carol Davila”,
Psihologie
2005, cap. II- Analiza sarcinii de pilotaj; cap. III- Stresul fizic în aviaţie,
aeronautică
cap. IV- Oboseala, solicitarea şi stresul psihic;
6. Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 492 din
01.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare (modificat prin
Legea nr. 187/2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 757
din 12.11.2012);
7. Hotărârea de Guvern nr. 788 din 14.07.2005 pentru aprobarea
Repere legislative ale
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind
profesiei de psiholog
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,
publicată în Monitorul Oficial nr. 721 din 09.08.2005 cu modificările şi
completările ulterioare (modificat prin H.G. nr. 215/30.04.2013,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 271 din 14.05.2013);
8. Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din
România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi
funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor
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TEMATICĂ

Obligațiile personalului
unităților militare (art. 28)

BIBLIOGRAFIE
civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în
regim salarial;
9. Hotărârea nr. 2 a preşedintelui Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din România privind aprobarea Standardelor de calitate în
serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I, din 21.03.2014,
publicată în Monitorul Oficial nr. 679 din 17.09.2014.
10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.-105 din 20.09.2014
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata
României, publicat în Monitorul Oficial nr. 716 din 01.10.2014,
modificat şi completat cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.-7
din 29.01.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 92 din 04.02.2015;
11. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică;
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M-53/2015 pentru aprobarea
Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării
Naționale; (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 427 bis din
16.06.2015)

Angajarea în muncă
(art. 27-30)
Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii, cu modificările și
Drepturile salariaților
completările ulterioare;
(art. 39)
Obligațiile lucrătorului
Legea nr. 319 din 14.07.2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
(art. 22-23)
Drepturi și obligații ale
personalului civil
(art. 10-15)
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M-17/2012 pentru aprobarea
Reguli de disciplină a muncii
Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din
(art. 16-17)
Ministerul Apărării Naționale
Abateri disciplinare și
sancțiuni disciplinare
(art. 70-81)
Obligaţiile principale ale
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
salariaţilor
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
(art. 22)
României, Partea I, nr. 633 din 21.07.2006;
Clasificarea informaţiilor
Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea
(art. 4)
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România,
Accesul la informaţii
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
clasificate
al României, Partea I, nr. 485 din 05.07.2002;
(art. 33, 35)
NOTE:
1. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările
ulterioare, după caz. În cazul modificării/abrogării unor acte normative cu cel puţin 30 de zile înainte de
data susţinerii examenului, se consideră incluse în tematică actele normative modificatoare/ înlocuitoare.
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