ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01837
MIHAIL KOGĂLNICEANU

ANUNŢ
privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil
contractual de „Expert gr. III” în compartimentul asistenţă psihologică”
U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concursul pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual: Expert gr. III / studii
universitare cu diplomă de licenţă, în domeniul „Psihologie/ Psiho-sociologie”, minim 6 luni
vechime în specialitatea necesară-studii superioare, în domeniul pentru care deţine atestatul de
liberă practică.
Principalele cerinţe ale postului de „Expert gr. III” în compartimentul asistenţă
psihologică” sunt:
- Realizează activitatea de evaluare psihologică a personalului pe parcursul carierei, conform
Dispoziţiei D.M.R.U.-23/ 24.12.2015, ce prevede aplicarea Metodologiei de evaluare psihologică
periodică a personalului Armatei României.
- Evaluarea psihologică periodică se finalizează cu acordarea avizului psihologic de Apt/Apt
condiţionat/ Inapt temporar/Inapt, după caz, care se consemnează în următoarele documente
profesionale :
a. fişa de evaluare psihologică
b. raportul de evaluare psihologică periodică
c. avizul psihologic
d. carnetul cu evidenţa evaluărilor psihologice periodice
e. registrul de evidenţă a actelor profesionale ale psihologului
- Pentru situaţiile de Apt condiţionat şi Inapt temporar se menţionează data
reexaminării de către psihologul de unitate, care nu poate depăşi o perioadă mai mare
de 90 de zile.
- În situaţia avizului psihologic de Inapt, psihologul propune comandantului unităţii
evaluarea în cadrul comisiei de expertiză medico-militară în scopul stabilirii situaţiei
persoanei.
- Actualizează permanent datele anamnestice ale persoanelor, în funcţie de evenimentele de
viaţă nou apărute şi implicaţiile psihologice ale acestora.
- Întocmeşte şi înaintează comandantului/şefului structurii concluziile rezultate din
activitatea de evaluare psihologică.
- Întocmeşte note de relaţii pentru personalul care urmează să beneficieze de
investigaţii/expertize medicale/psihologice în unităţile spitaliceşti de psihiatrie/laboratoare
psihologice.
- Evaluează, la cerere, starea moralului şi/sau a climatului organizaţional, în scopul
cunoaşterii opiniilor, atitudinilor, valorilor instituţionale, a comportamentelor organizaţionale, a
determinanţilor şi consecinţelor moralului militarilor (M 105/20.09.2004, Art. 22, alin.1)
- Desfăşoară activităţi de evaluare, monitorizare şi intervenţie psihologică primară a
persoanelor expuse unor evenimente traumatice majore, de tipul: ameninţarea cu moartea, asistarea
la un eveniment care implică moartea, vătămarea corporală sau ameninţarea integrităţii corporale a
unei persoane apropiate.
- Asigură consultanţă de specialitate comandanţilor/şefilor, în activitatea de cunoaştere a
subordonaţilor şi pe probleme de resurse umane (selecţia, repartiţia sarcinilor, promovarea sau
ocuparea unor funcţii, trimiterea la cursuri, evaluarea personalului, utilizarea personalului în
operaţiile militare şi activităţile de instruire).
- Participă la activităţile profesionale organizate de structurile de conducere şi metodologică
pentru adaptarea metodologiilor la specificul activităţilor instituţiei militare.
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- Participă la activităţile de pregătire organizate de instituţiile militare şi civile abilitate în
acest sens, sub forma convocărilor periodice pe linie de specialitate, cursurilor, programelor de
formare continuă şi manifestărilor ştiinţifice în domeniu.
- Desfăşoară activităţi de documentare şi ştiinţifice pe teme de specialitate şi în concordanţă
cu sarcinile sale ce pot perfecţiona activitatea psihologică.
Participă cu lucrări de specialitate la manifestările ştiinţifice de profil.
Respectă (secretul şi confidenţialitatea activităţii sale):
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9 din 6 februarie 2013 privind aprobarea
Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în M.Ap.N.;
- Instrucţiunile arhivistice, modificate şi completate ulterior;
- Respectă obligaţiile privind securitatea şi sănătatea muncii:
Bază: art. 13 lit. d) din Legea nr. 319/2006, art. 15 (1) pct. 4 din H.G. nr. 1425/2006 şi art 9 din
SSM-1/2007.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 cerere de înscriere la concurs adresată şefului Unităţii Militare 01837 Mihail
Kogălniceanu;
 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 în 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 sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 22.07.2019, ora 14.30.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 1, localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, persoană de contact Borcea
Alin, secretar, telefon 0241 258190 int. 185.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 18 ani (art. 13, alin. 5 din
Codul muncii);
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie 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


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.
NECLASIFICAT


2 din 5

NECLASIFICAT

exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de expert gr. III, compartimentul
asistenţă psihologică:
1. Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul „Psihologie/ Psihosociologie”;
2. Deţinerea atestatului de liberă practică, treapta de specializare minim “practicant
autonom”, în unul din următoarele domenii:
 Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
 Psihologie clinică;
 Psihoterapie;
 Psihologia muncii şi organizaţională.
3. Nivelul de acces la informaţii clasificate este „Secret”, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
4. Minim 6 (luni) vechime în muncă;
5. Minim 6 (luni) vechime în specialitatea necesară- studii superioare, în domeniul pentru
care deţine atestatul de liberă practică.
6. Cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel bun;
7. Abilitatea de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi
sinteză, rezistenţă la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 25.07.2019 la sediul U.M.
01837 Mihail Kogălniceanu şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun în data de
26.07.2019, în intervalul orar 08.30 - 14.00, la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu. Persoană
de contact Borcea Alin, secretar, telefon 0241 258190 int. 185.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data de 29.07.2019 la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu şi pe www.roaf.ro.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară în data de 30.08.2019, în intervalul orar 10.00 - 12.00,
la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu.
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 02.09.2019 la sediul U.M. 01837 Mihail
Kogălniceanu şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun în data de 03.09.2019, până la ora
14.00 la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu. Persoană de contact Borcea Alin, secretar, telefon
0241 258190 int. 185.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de
04.09.2019 la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu şi pe www.roaf.ro.
2. Interviul: se desfăşoară în data de 05.09.2019, ora 10.00 la sediul la sediul U.M.
01837 Mihail Kogălniceanu.
Rezultatul la interviu se afişează în data de 06.09.2019 la sediul U.M. 01837 Mihail
Kogălniceanu şi pe www.roaf.ro.
Contestaţii privind rezultatul interviului se depun în data de 09.09.2019 până la ora
14.30 la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu. Persoană de contact Borcea Alin, secretar, telefon
0241 258190 int. 185.
Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează în data de
10.09.2019 la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu şi pe www.roaf.ro.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 11.09.2019 la sediul U.M. 01837
Mihail Kogălniceanu şi pe www.roaf.ro.
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA MINIMALĂ RECOMANDATĂ

pentru concursurile de ocupare a postului vacant de personal civil contractual
„Expert gr. III” în compartimentul asistenţă psihologică”
TEMATICĂ

EVALUARE PERSONALITĂŢII

PSIHOLOGIE
ORGANIZAŢIONALĂ

PSIHOLOGIE
AERONAUTICĂ

REPERE LEGISLATIVE ALE
PROFESIEI DE PSIHOLOG

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;
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;
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”, 2005,
cap. II- Analiza sarcinii de pilotaj; cap. III- Stresul fizic în aviaţie, cap. IVOboseala, 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
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 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. 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 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;
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Obligaţiile personalului
unităţilor militare (art. 28)
Angajarea în muncă
(art. 27-30)
Drepturile salariaţilor
(art. 39)
Obligaţiile lucrătorului
(art. 22-23)

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-53/2015 pentru
aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul
Apărării Naţionale; (publicat în Monitorul Oficial al României nr.
427 bis din 16.06.2015)
Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul muncii, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în
muncă;

Drepturi şi obligaţii ale
personalului civil
(art. 10-15)
Reguli de disciplină a
muncii (art. 16-17)
Abateri disciplinare şi
sancţiuni disciplinare
(art. 70-81)

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-17/2012 pentru
aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil
personalului civil din Ministerul Apărării Naționale

Obligaţiile principale ale
salariaţilor
(art. 22)

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21.07.2006;

Clasificarea informaţiilor
(art. 4)
Accesul la informaţii
clasificate
(art. 33, 35)

Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în
România, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 05.07.2002;

NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare
probă în parte;
2. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
3. 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;
4. Actele normative prevăzute în bibliografie şi tematică vor fi studiate cu modificările şi
completările ulterioare şi / sau sub forma republicată;
5. Candidaţii declaraţi „Admis” în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe a
concursului, se vor prezenta cu cel puţin 20 minute înainte de desfăşurarea fiecărei probe la
concurs la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu şi vor anunţa telefonic persoana de contact
pentru a le facilita accesul către sala de examinare.
6. Candidaţii declaraţi „Admis” în urma rezultatelor finale, se vor prezenta la sediul U.M.
01837 Mihail Kogălniceanu pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării posturilor, în termen
de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale al concursului.
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