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                       ROMÂNIA                                                                                   NECLASIFICAT 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                         Exemplar unic 

    Unitatea Militară 01853 Capu Midia     

 

ANUNŢ 

U.M. 01853 Capu Midia, din Ministerul Apărării Naționale, organizează  concurs, în baza H.G. 

286/2011 și H.G. 1027/2014, la sediul U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, județul Constanța, 

pentru ocuparea unui număr de 18 posturi vacant de execuţie de personal civil contractual. 
 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta obligatoriu un dosar de concurs ce va 

conține următoarele documente: 

 a) cererea de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01853 Capu Midia; 

 b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;  

d) copie a carnetului de muncă, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în 

meserie  și/sau specialitatea studiilor; 

 e) certificat de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează. În cazul depunerii declarației pe propria 

răspundere, candidatul este obligat să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 

târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; 

 f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie a candidatului sau de către unitățile sanitare 

abilitate; Aceasta va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătății;  

g) curriculum vitae-model european;  

h) acordul scris a persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii 

autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în 

condițiile în care este declarată „admisă” la concurs.  

Actele prevăzute la lierele b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea.           
 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, jud. Constanța, de 

luni până vineri, între orele 08.00-14.00, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în 

Monitorul oficial. 

Informații suplimentare pot fi obținute la secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 

120, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00 

          Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 15.07.2022, până la ora 15:30 la sediul 

U.M. 01853 Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța și pe pagina de internet a SMFA.  

          Contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun în data de 18.07.2022 , până la ora 

14:00, la sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

          Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00.   

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează în data de 

19.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA 
  

 CONDIŢII GENERALE PENTRU TOATE CELE 18 POSTURI VACANTE: 

 a) să deţină cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;  

 c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

 d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  
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 e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

 f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs;  

 g) să nu fi fost condamnaţi 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. 

 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU FIECARE POST 

 Referent de specialitate debutant,  birou achiziții, A4 logistică la U.M. 01853 Capu Midia 

a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale; 

c) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;  

e) apt medical;  

f) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK); 

 g) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial 

   - 01.08.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă   

  - 05.08.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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2. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3. Legea 346 / 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice; 

6. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016; 

7. OG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniul apărării și 

securității cu modificările și completările ulterioare; 

8. OG 98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru de achiziție public, a contractelor/ acordurilor cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări 

și concesiune servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

9. HG 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

10. MS office, ghidul utilizatorului, publicat pe pagina de internet https://support.office.com 
 

 Bibliotecar debutant,  biblioteca beletristică, complex de asigurare a logisticii de intruire, 

instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia  

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe sociale, științe umaniste și arte; 

b) dovada absolvirii unui curs, modul sau atestat de bibliotecar; 

c) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;  

e) apt medical;  

f) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK), nivel mediu, fără atestat; 

 g) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial 

   - 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă   

  - 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   
 

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

2. Proba scrisă: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.07.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  
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Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3. Legea contabilității republicată nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Codul deontologic al bibliotecarului din România;  

5.  Legea nr 22/1969, republicată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

6. Ordinul nr. 2062/2000, republicat, privind aprobarea Normelor Metodologice privind evidenţa, 

gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

7. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;  

8. Legea nr. 8/1996, republicată, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

9. MS office, ghidul utilizatorului, publicat pe pagina de internet https://support.office.com 
 

 Expert debutant,  compartiment cunoaștere și asistență psihologică la U.M. 01853 Capu Midia 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile psiologie / psihosociologie; 

b) deținerea atestatului de liberă practică, treapta de specialiyare minim “practicant autonom” în unul 

din următoarele domenii: - psihiligie aplicată în domeniul securității naționale; 

       - psihologie clinică; 

       - psihoterapie; 

       - psihologia muncii și organizațională 

c) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;  

e) apt medical;  

f) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK); 

 g) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial 

   - 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă   

  - 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  
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Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.07.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Definoiu I, Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și interviul, Ed. Polirom, 

2007: cap.II / Studiul și evaluarea personalității. Probleme generale, cap. IV Observația, Cap. V. Interviul 

psihologic-cadrul general; 

2. Minulescu M. Chestionarele de personalitate și evaluarea psihologică, Ed. Garell 

PublishingHouse, București 1996, Cap. III, Cap. V, Cap. VI; 

3. Vlăsceanu M. Organizații și comportament organizațional, Ed. Polirom, 2003, Cap. II, Cap. VI; 

4. Constantin T, Evaluarea psihologică a personalului, Ed. Polirom, București, 2004, partea a IV-a, 

partea a –V-a; 

5. Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, 

organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, MO 492 din 01.06.2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. HG 788 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 213/2004 / MO 

721/2005 cu modificările și completările ulterioare; 

7. M 110/2021 / ordinal Ministrului Apărării Naționale pentru aprobarea instrucțiunilor privind 

asistența psihologică în Armata României; 

8. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică 

9. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

10. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

11. HGR 585/2002 pentru aprobarea Standardelor denaționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România cu modificările și completările ulterioare / MO 485/ 05.07.2002 
 

 Expert gr.I,  catedra de rachete antiaeriene și metodică,  instrucție și educație la U.M. 01853 

Capu Midia 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale; 

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;  

d) apt medical;  
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e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK); 

 f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  
  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial 

   - 01.08.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă   

  - 05.08.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   
 

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 02 noiembrie 

2017; 

2. Ordin pentru aplicarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor de aplicație, nr. 

M.46 din 17 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 419/7.VI.2017;  

3. Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Hotărârea nr. 22 a 

Şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 30 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 574 din 1 iulie 2020. 

4. Carta albă a apărării 2021 publicată pe site-ul secretariatului general al guvernului, 

https://sgg.gov.ro. 

5. Strategia militară a României publicată pe site-ul secretariatului general al guvernului, 

https://sgg.gov.ro. 

6. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

8. HGR 585/2002 pentru aprobarea Standardelor denaționale de protecție a informațiilor clasificate în 

România cu modificările și completările ulterioare / MO 485/ 05.07.2002 
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 Expert gr.I,  catedra de mitraliere și artielerie antiaeriană și metodică,  instrucție și educație la 

U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale; 

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;  

d) apt medical;  

e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK); 

 f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor – 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul Oficial 

   - 01.08.2022, începând cu ora 12.00 – proba scrisă   

  - 05.08.2022, începând cu ora 12:00 – interviu   

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 02 noiembrie 

2017; 

2. Ordin pentru aplicarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor de aplicație, nr. 

M.46 din 17 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 419/7.VI.2017;  

3. Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Hotărârea nr. 22 a 

Şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 30 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 574 din 1 iulie 2020. 
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4. Carta albă a apărării 2021 publicată pe site-ul secretariatului general al guvernului, 

https://sgg.gov.ro. 

5. Strategia militară a României publicată pe site-ul secretariatului general al guvernului, 

https://sgg.gov.ro. 

6. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

8. HGR 585/2002 pentru aprobarea Standardelor denaționale de protecție a informațiilor clasificate în 

România cu modificările și completările ulterioare / MO 485/ 05.07.2002 

 

 Expert  gr.II,  catedra de pregătire militară și leadership (educație fizică și sport),  instrucție și 

educație la U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii superioare – știința sportului și educației fizice; 

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea studiilor: 3 ani și 6 luni;  

d) apt medical;  

e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK); 

 f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă   

  - 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.07.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  
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1. Legea 69/ 28.04.2000, legea educației fizice și sportului, publicată n MO partea I, nr. 200 / 

09.05.2000 (Titlul I, art, 1-3; Titlul II cap. II, art. 7-9; Titlul VIII, art, 54-57) 

2. Georghe CÂRSTEA, Teoria și metodica educașiei fizice și sportului, editura AN-DA, București, 

2000 (Cap.I.1. pag. 4-5; Cap.II pag. 10-21; Cap.III pag. 22-33; cap.V, pag. 40-46; cap.VI pag. 47-74; cap. 

VIII. Pag. 77-83; cap.IX, pag. 84-91) 

3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 149 din 13.12.2012, pentru aprobarea Regulamentului 

educației fizice militare, MO nr. 88/ 11.02.2013 (Cap.I art. 1-4; cap. II secțiunea I-III. Art. 5-28; cap. III, 

secțiunile I-VII, art. 29-92; cap. IV. Art. 93-97; cap. V art. 98-104; cap.VI art. 105-107; cap.VII, art. 108-

116) 

4. Ordinul M 99/ 13.05.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului educației fizice 

militare aprobat cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 149 din 13.12.2012, publicat în  MO nr. 524/ 

20.05.2021 / integral 

 

 Referent de specialitate gr.I,  compartiment E-learning, secția management educațional, 

instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale; 

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;  

d) apt medical;  

e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK); 

 f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 01.08.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă   

  - 05.08.2022, începând cu ora 09:00 – interviu           

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 
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 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 02 noiembrie 

2017; 

2. Ordin pentru aplicarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor de aplicație, nr. 

M.46 din 17 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 419/7.VI.2017; 

3. Legea 182 / 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările 

ulterioare 

4. Ordin nr. 13/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea fizica a informatiilor UE 

clasificate, cu  modificările și completările ulterioare; 

5. Ordin nr.108 / 2012 pentru aprobarea Directivei privind acreditarea de securitate a sistemelor 

informatice si de comunicatii (SIC) care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate - INFOSEC 

13 

6. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

8. HGR 585/2002 pentru aprobarea Standardelor denaționale de protecție a informațiilor clasificate în 

România cu modificările și completările ulterioare / MO 485/ 05.07.2002 
 

 Referent de specialitate gr.III,  compartiment informatică, A6 comunicații și informatică la U.M. 

01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe inginerești, științe sociale; 

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea studiilor: 6 luni;  

d) apt medical;  

e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK); 

 f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.   

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 01.08.2022, începând cu ora 12.00 – proba scrisă   

     - 05.08.2022, începând cu ora 12:00 – interviu   

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
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 2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 02 noiembrie 

2017; 

2. Ordin pentru aplicarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor de aplicație, nr. 

M.46 din 17 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 419/7.VI.2017; 

3. Legea 182 / 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările 

ulterioare 

4. Ordin nr. 13/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea fizica a informatiilor UE 

clasificate, cu  modificările și completările ulterioare; 

5. Ordin nr.108 / 2012 pentru aprobarea Directivei privind acreditarea de securitate a sistemelor 

informatice si de comunicatii (SIC) care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate - INFOSEC 

13 

6. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

8. HGR 585/2002 pentru aprobarea Standardelor denaționale de protecție a informațiilor clasificate în 

România cu modificările și completările ulterioare / MO 485/ 05.07.2002 

 

 Contabil I,  drepturi bănești, salarizare, decontări și fiscalitate la financiar contabil, structuri de 

sprijin decizional la U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în domeniul contabil sau studii 

medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în orice domeniu, completate cu absolvirea unui curs 

postliceal de pregătire/ formare care să ateste calificarea de contabil;  

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime minimă în muncă: 3 ani și 6 luni în domeniul de specialitate al postului;  

d) apt medical;  

e) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK), nivel mediu, fără atestat; 

 f) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă   

  - 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   
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 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 25.07.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea contabilității republicată nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

2.  Legea nr. 15/1994 republicată privind amortizarea capitalului imobilizat n activite corporale și 

necorporale, cu modificările și completările ulterioare; 

3. HG 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 pentru 

amortizarea capitalului imobilizat n activite corporale și necorporale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. OG 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor 

publice MO 624/2003; 

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice; 

6. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

7. HG 72/05.02.20014 pentru stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice, cu m 

odificările și completările ulterioare; 

8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și raportarea angajamentelor ugetare și legale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea  și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile 

publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar contabile 

11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, cu  modificările și completările ulterioare; 

12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor 

privind finanțele publice cu  modificările și completările ulterioare; 
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13. HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

14. HG 1470/2005 privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în 

administrarea M.Ap.N., cu  modificările și completările ulterioare; 

15. Ordinul ministrului apărării naționale M92/2013 privind aprobarea Instrucțiunilor privind 

scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, declasarea și casarea unurilor material, altele decât cele fixe, 

pierderi, din rebuturi și a celor determinate de perisabilități în ministerul apărării naționale cu  modificările și 

completările ulterioare; 

16. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituire de garanții și răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instityțiilor pulice, cu  modificările și 

completările ulterioare; 

17. OG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului cu  

modificările și completările ulterioare; 

18. OG 121/1998 privind răspunderea material a militarilor cu  completările ulterioare; 

19. MS office, ghidul utilizatorului, publicat pe pagina de internet https://support.office.com 
 

 Referent I,  compartiment infrastructură, A4 logistică U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 
a) absolvent de studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în domeniul construcții, 

instalații și lucrări publice sau studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în orice domeniu, 

completate cu absolvirea unui curs postliceal de pregătire/ formare care să ateste calificarea în domeniul 

construcții, instalații și lucrări publice;  

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime minimă în muncă: 3 ani și 6 luni;  

d) vechime minimă în specialitate: 1 an;  

e) apt medical;  

f) cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, EXCEL, POWER POINT, 

OUTLOOK), nivel mediu, fără atestat; 

 g) capacitatea de concentare, lucru în condiţii de stres, spirit de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 01.08.2022, începând cu ora 09.00 – proba scrisă   

     - 05.08.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba scrisă: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei scrise se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează în data de 04.08.2022, până la 

ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  
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Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2.  M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3. 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. 

4. Ordinul cu M 151 / 27.11.2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind realizarea obiectivelor de 

investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții cuprinse în programul de 

investiții al Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordin M 92/ 2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea 

activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor materiale, altele decat activele fixe, in Ministerul 

Apararii Nationale, cu modificările și completările ulterioare; 

6. MS office, ghidul utilizatorului, publicat pe pagina de internet https://support.office.com 

 

 Muncitor calificat  I (electrician), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 

a) studii medii sau generale;  

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime minimă în muncă – 6 ani și 6 luni;  

d) vechime minimă în specialitatea de electrician - 3 ani;  

e) curs calificare profesională electrician și/sau şcoală profesională cu calificare electrician  

f) apt medical;  

g) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității 

faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit 

de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 01.08.2022, începând cu ora 12.00 – proba practică   

     - 05.08.2022, începând cu ora 12:00 – interviu   

 Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba practică: se desfășoară în data de 01.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei practice se afișează în data de 02.08.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 

Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 03.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 04.08.2022, până 

la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

https://support.office.com/
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 2.Interviul: se desfășoară în data de 05.08.2022, începând cu ora 12:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 08.08.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 09.08.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 10.08.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 11.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3. 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. 

4. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare:  - obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art.19-22. 

5. Ordin nr. 845 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru 

proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire central; 

6. Ordin  nr. 818 din 2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ privind proiectarea, 

executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor. 
 

 3 posturi de muncitor calificat II (bucătar) la popotă,  sectorul transport, deservire și întreținere 

la U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 

a) studii medii sau generale;  

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în specialitatea: 3 ani și 6 luni;  

d) curs de calificare bucătar 

e) apt medical;  

f) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității 

faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit 

de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică   

  - 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba practică: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei practice se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 

Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 
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 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 25.07.2022, până 

la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3. Carte de bucate ediţie integrală, editura Humanitas 2009, autor SANDA MARIN.; 

4. Ordinul ministrului apărării naționale nr. 976 din 16.12.1998, pentru aprobarea Normelor de igienă 

privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în M.O 

nr. 268 din 11.06.1999,  modificată parțial cu HG 1198 din 2002 
 

 Șofer I la grupa 1 transport personal din formațiunea transport la sectorul transport, deservire și 

întreținere,  U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 

a) studii medii sau generale;  

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime în muncă: 6 ani;  

d) apt medical;  

e) permis de conducere categoriile BE, CE,DE; 

f) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității 

faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit 

de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică   

  - 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării:  

1. Proba practică: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei practice se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 

Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 
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 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 25.07.2022, până 

la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3.  Circulaţia pe drumurile publice: -O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

4.  Mecanică auto pentru şoferi profesionişti:  - O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

5. 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. 

6. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare:  - obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art.19-22.  
 

 Muncitor calificat  I (instalator instalații sanitare), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 

01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE: 

a) studii medii sau generale;  

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime minimă în muncă: 6 ani și 6 luni;  

d) vecime minimă în specialitate: 3 ani 

e) absolvirea unui curs de calificare pentru ocupația de instalator sanitar; 

f) apt medical;  

g) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității 

faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit 

de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică   

      - 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

2. Proba practică: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei practice se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 

Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

 18 din 19 

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 25.07.2022, până 

la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3. 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. 

4. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare:  - obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art.19-22. 

5. Ordin nr. 845 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru 

proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire central; 

6. Ordin  nr. 818 din 2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ privind proiectarea, 

executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor. 
 

 2 posturi de îngrijitor la căminul militar de la anexe ale U.M. 01853 Capu Midia; 

CONDIŢIILE SPECIFICE : 

a) studii medii sau generale;  

b) 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, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  

c) vechime minimă în muncă: 6 luni;  

d) apt medical;  

e) abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității 

faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit 

de echipă.  

 Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01853 Capu Midia, astfel: 

  - data limită de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial; 

   - 20.07.2022, începând cu ora 09.00 – proba practică   

  - 26.07.2022, începând cu ora 09:00 – interviu   

1. Proba practică: se desfășoară în data de 20.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 

Capu Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul probei practice se afișează în data de 21.07.2022 , până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 

Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

 19 din 19 

Contestații privind rezultatul probei practice se depun până la data de 22.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba practică se afișează în data de 25.07.2022, până 

la ora 15:30 la la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.          
   

 2.Interviul: se desfășoară în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00 la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, loc. Corbu, jud. Constanța.   

Rezultatul interviului se afișează în data de 27.07.2022, până la ora 15:30 la sediul U.M.01853 Capu 

Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

Contestații privind rezultatul interviului se depun până la data de 28.07.2022, maxim ora 14:00, la 

sediul U.M. 01853 Capu Midia.  

Persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, telefon 0241765400 /interior 120, de luni până 

vineri, între orele 08.00-14.00. 

 Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează în data de 29.07.2022, până la ora 

15:30  la sediul U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.    

Rezultatele finale ale concursului se afișează în data de 02.08.2022, până la ora 15:30  la sediul 

U.M.01853 Capu Midia și pe pagina de internet a SMFA.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. M. 17/2012, ,,Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”. 

3. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul U.M. 01853 Capu 

Midia, localitatea Corbu, județul Constanța și pe pagina oficială de internet a Statului Major Al Forțelor 

Aeriene (ROAF – anunțuri) 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul U.M. 01853 Capu Midia, localitatea Corbu, județul 

Constanța și la telefon: 0241765400, interior 120. 

 

 

 

 

 
 

 


