ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU
ANUNŢ
U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu din Ministerul Apărării Naţionale
organizează concursuri de ocupare a posturilor vacante de personal civil contractual
de expert gr. I la A1 personal și mobilizare și șofer II la grupa transport personal din Grupul
57 Sprijin
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor 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 exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de expert gr. I la A1 personal și
mobilizare sunt:
1. studii universitare cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: Sociologie, specializarea
Resurse Umane, Relații internaționale și studii europene, specializarea Relații internaționale și
studii europene, Psihologie, specializarea Psihologie;
2. curs inspector resurse umane autorizat A.N.C.;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , 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. vechime în muncă – minim 6 ani 6 luni;
5. cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu, neatestat;
6. cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, neatestat.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului șofer II grupa transport
personal din Grupul 57 Sprijin sunt:
1. studii medii cu diplomă de bacalaureat;
2. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu , 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”;
3. permis conducere categoriile BE, CE; DE;
4. atestat transport persoane și marfă.
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Calendarele de desfăşurare ale concursurilor:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

LOCUL DE
DESFĂŞURARE
A ACTIVITĂŢII
Pentru expert gr. I la A1 personal și mobilizare
18.11 – 03.12.2020
U.M. 01837
Depunerea dosarelor de
Intervalul orar
MIHAIL
concurs
08.00 - 14.30
KOGĂLNICEANU
U.M. 01837
Selecţia dosarelor de
MIHAIL
07.12.2020
concurs
KOGĂLNICEANU
Afişarea
rezultatelor
U.M. 01837
08.12.2020
selecţiei dosarelor de
MIHAIL
Ora 15.30
concurs
KOGĂLNICEANU
Depunerea eventualelor
09.12.2020
U.M. 01837
contestaţii cu privire la
Intervalul orar
MIHAIL
rezultatul
selecţiei
07.30 - 14.00
KOGĂLNICEANU
dosarelor de concurs
Soluţionarea eventualelor
contestaţii cu privire la
U.M. 01837
10.12.2020
rezultatul
selecţiei
MIHAIL
Până ora 15.00
dosarelor de concurs şi
KOGĂLNICEANU
afişarea rezultatelor
U.M. 01837
Desfăşurarea
primei
14.12.2020
MIHAIL
probe
din
concurs,
Intervalul orar
KOGĂLNICEANU
proba scrisă
10.00 - 14.00
U.M. 01837
Corectarea şi afişarea
15.12.2020
MIHAIL
rezultatelor probei scrise
Până la ora 15.30
KOGĂLNICEANU
Depunerea eventualelor
16.12.2020
U.M. 01837
contestaţii cu privire la
Intervalul orar
MIHAIL
rezultatul probei scrise
07.30 - 12.00
KOGĂLNICEANU
Soluţionarea eventualelor
U.M. 01837
contestaţii cu privire la
17.12.2020
MIHAIL
rezultatul probei scrise şi
Până la ora 15.30
KOGĂLNICEANU
afişarea rezultatelor
U.M. 01837
18.12.2020
Susţinerea
probei
MIHAIL
Începând cu ora
interviului
KOGĂLNICEANU
11.00
Notarea interviului şi
U.M. 01837
21.12.2020
afişarea rezultatului la
MIHAIL
Până la ora 15.30
interviu.
KOGĂLNICEANU
Depunerea eventualelor
22.12.2020
U.M. 01837
contestaţii ale rezultatului
Intervalul orar
MIHAIL
interviului
07.30 - 15.00
KOGĂLNICEANU
Soluţionarea contestaţiilor
cu privire la rezultatul
U.M. 01837
23.12.2020
interviului şi afişarea
MIHAIL
Până la ora 15.30
rezultatului
soluţionării
KOGĂLNICEANU
acestora
U.M. 01837
Comunicarea rezultatelor
24.12.2020
MIHAIL
finale ale concursului
Ora 14.00
KOGĂLNICEANU
ETAPIZAREA
ACTIVITĂŢII

DATA/ORA
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CONTACT

Borcea Alin
0241258190/
185

Borcea Alin
0241258190/
185
Borcea Alin
0241258190/
185

Borcea Alin
0241258190/
185
Borcea Alin
0241258190/
185

Borcea Alin
0241258190/
185

Borcea Alin
0241258190/
185

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Pentru șofer II grupa transport personal din Grupul 57 Sprijin
18.11 – 03.12.2020
U.M. 01837
Borcea Alin
Depunerea dosarelor de
Intervalul orar
MIHAIL
0241258190/
concurs
08.00 - 14.30
KOGĂLNICEANU
185
U.M. 01837
Selecţia dosarelor de
MIHAIL
07.12.2020
concurs
KOGĂLNICEANU
Afişarea
rezultatelor
U.M. 01837
08.12.2020
selecţiei dosarelor de
MIHAIL
Ora 15.30
concurs
KOGĂLNICEANU
Depunerea eventualelor
09.12.2020
U.M. 01837
Borcea Alin
contestaţii cu privire la
Intervalul orar
MIHAIL
0241258190/
rezultatul
selecţiei
07.30 - 14.00
KOGĂLNICEANU
185
dosarelor de concurs
Soluţionarea eventualelor
contestaţii cu privire la
U.M. 01837
Borcea Alin
10.12.2020
rezultatul
selecţiei
MIHAIL
0241258190/
Până ora 15.00
dosarelor de concurs şi
KOGĂLNICEANU
185
afişarea rezultatelor
U.M. 01837
Desfăşurarea
primei
14.12.2020
MIHAIL
probe
din
concurs,
Intervalul orar
KOGĂLNICEANU
proba scrisă
10.00 - 14.00
U.M. 01837
Borcea Alin
Corectarea şi afişarea
15.12.2020
MIHAIL
0241258190/
rezultatelor probei scrise
Până la ora 15.30
KOGĂLNICEANU
185
Depunerea eventualelor
16.12.2020
U.M. 01837
Borcea Alin
contestaţii cu privire la
Intervalul orar
MIHAIL
0241258190/
rezultatul probei scrise
07.30 - 12.00
KOGĂLNICEANU
185
Soluţionarea eventualelor
U.M. 01837
contestaţii cu privire la
17.12.2020
MIHAIL
rezultatul probei scrise şi Până la ora 15.30
KOGĂLNICEANU
afişarea rezultatelor
U.M. 01837
18.12.2020
Borcea Alin
Susţinerea
probei
MIHAIL
Începând cu ora
0241258190/
interviului
KOGĂLNICEANU
11.00
185
Notarea interviului şi
U.M. 01837
21.12.2020
afişarea rezultatului la
MIHAIL
Până la ora 15.30
interviu.
KOGĂLNICEANU
Depunerea eventualelor
22.12.2020
U.M. 01837
Borcea Alin
contestaţii ale rezultatului
Intervalul orar
MIHAIL
0241258190/
interviului
07.30 - 15.00
KOGĂLNICEANU
185
Soluţionarea contestaţiilor
cu privire la rezultatul
U.M. 01837
23.12.2020
interviului şi afişarea
MIHAIL
Până la ora 15.30
rezultatului
soluţionării
KOGĂLNICEANU
acestora
U.M. 01837
24.12.2020
Susţinerea
probei
MIHAIL
Intervalul orar
practice
KOGĂLNICEANU
10.00 - 14.00
Corectarea şi afişarea
U.M. 01837
28.12.2020
rezultatelor
probei
MIHAIL
Ora 13.30
practice
KOGĂLNICEANU
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18.

Depunerea
contestaţii

eventualelor

29.12.2020
Ora 14.30

19.

Soluţionarea eventualelor
contestaţii

30.12.2020
Ora 14.30

18

Comunicarea rezultatelor
finale ale concursului

31.12.2020
Ora 14.30

U.M. 01837
MIHAIL
KOGĂLNICEANU
U.M. 01837
MIHAIL
KOGĂLNICEANU
U.M. 01837
MIHAIL
KOGĂLNICEANU

Tematica şi bibliografia pentru concursul / examenul organizat în vederea ocupării
postului vacant de execuţie de personal civil contractual
expert gr. I din cadrul A1 Personal
I. TEMATICA:
1. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator pentru utilizarea următoarelor
produse informatice: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access;
2. Cunoștințe privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații
în afara teritoriului statului român;
3. Cunoștințe legate de organizarea și desfășurarea concursului/examenlui în vederea
ocupării de către personalul Ministrului Apărării Naționale a posturilor permanente
din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din
structurile internaționale la care România este parte;
4. Cunoștințe legate de protecția informațiilor clasificate.
5. Capitolul IV din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 9 din 06.02.2013 –
Protecţia documentelor clasificate, publicat în Monitorul Oficial nr. 115 din
28.02.2013, partea I.
6. Drepturile şi obligaţiile salariatului; modificarea contractului individual de muncă;
suspendarea contractului individual de muncă; încetarea contractului individual de
muncă; timpul de muncă şi timpul de odihnă; concediile salariaţilor;
7. Gradele cadrelor militare; trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor
militare; stagiile minime în grad pentru înaintarea în gradul următor, în timp de pace;
8. Declararea averii şi a intereselor; implementarea prevederilor legale privind
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
9. Concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din
forţele armate;
10. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
11. Dispoziţii generale şi organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate
structurilor ministerului apărării naţionale;
12. Desfăşurarea activităţii de apreciere de serviciu a cadrelor militare în activitate;
completarea fişelor de apreciere de serviciu anuală/specială; capitolul VI – Dispoziţii
finale şi tranzitorii din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 20
noiembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu
pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace;
13. Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi
alte condiţii, specifice personalului militar;
14. Informaţii secrete de stat;
15. Informaţii secrete de serviciu.
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II. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:
Nr.
crt.

Actul normativ

Legea nr. 53/2003 *** Republicată Codul muncii
Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii
3. nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative
Hotărârea Guvernului nr. 442 din 7 august 1992 privind concediul de odihnă
4.
al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate
Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 *** Republicată privind egalitatea de
5.
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101 din 10 septembrie 2012
6. privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale
a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 59 din 16.06.2015 cu
modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și desfășurarea concursului/examenlui în vederea ocupării de
7.
către personalul Ministrului Apărării Naționale a posturilor permanente din
structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din
structurile internaționale la care România este parte
Legea nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forțelor armate la
8.
misiuni și operații în afara teritoriului statului român
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 20 noiembrie 2014
privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru
9.
cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de
pace
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 212 din 12 noiembrie 2019
10. pentru Aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții
deosebite, condiții special și alte condiții, specific personalului militar
Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit
11.
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
1.
2.

12. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

Publicat în
Monitorul Oficial
al României
Nr. 345/2011
Nr. 155/1995

Nr. 621/2010

Nr. 207/1992
Nr. 326/2013

Nr. 670/2012

Nr. 480/2015

Nr. 427/2011

Nr. 863/2014

Nr. 930/ 2019
Nr. 492/2017
Nr. 248/2002

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M9 din 6 februarie 2013 pentru
Nr. 115 şi 115 bis
13. aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul
/2013
Apărării Naţionale
Conform meniului
14.
HELP oferit de
Microsoft Office (suita Word, Excel, PowerPoint, Access) 2003/2007
fiecare produs
Notă: La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări,
completări ale acestora intervenite până la data concursului. Pe cale de consecinţă, candidaţii vor
avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi
completările ulterioare ale acestora.
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Tematica şi bibliografia pentru concursul / examenul organizat în vederea ocupării
postului vacant de execuţie de personal civil contractual
șofer II grupa transport personal din Grupul 57 Sprijin
1.

BIBLIOGRAFIE
Circulaţia pe drumurile publice:
- O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Mecanică auto pentru şoferi profesionişti:
- O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare:
- obligaţia lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, art.6-23.
Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare:
- obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art.19-22.
TEMATICĂ
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a
OUG 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
2.

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.

6 din 6

