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ANUNT 
privind organizarea concursului de încadrare a postulurvacan 

de executie de Referent de specialitate grad l in biroul Management educa�ie, 
implementare standarde de calitate �i control intern managerial din Sectia 

educa�ie �i formare profesionalà la Instruc�ie �i educa�ie la ^coala Militar� de 
Mai_tri Militari _i Subofi�eri pentru Comunica�ii, Tehnologia Informa�iei _i 

Ap�rare Cibernetic� 

Mil 

Postul pentru care se organizcazà concurs este Referent de specialitate grad I in biroul 

Management eiducutie, implementare standarde de calitate �i control intern managerial din Sectia 
educafe �i formare profesionalà la Instruc�ie �i educajie la U.M. 01612 Sibiu. 

Principalele cerinte ale postului: Cunoa_te �i aplic� prevederile actelor normative din domeniul 
invatamântului; Executà lucråri de calitate incadrându-se in timpul stabilit _i strict� conformitate cu 
normele privind tehnoredactarea documentelor (pån� la nivelul secret de serviciu): Contribuie la 
conceperea unor documente de instruire din punct de vedere text �i grafic ce pot fi redactate la calculator _i 
sa dea sugestii privind asigurarea aspectului estetic _i de formå al acestora: Particip� la elaborarea 
documentelor de conceptie din domeniul de responsabilitate a postului: Elaboreazà documente specifice 
evaluarii �i asiguràrii calita�i educa�iei; Elaboreazá documentele necesare organizarii _i desf�_ur�rii 
concursurilor de admitere; Elaboreazà documentele necesare organiz�rii �i desfa_ur�rii examenelor de 
absolvire �i a evaluarilor: Participad la elaborarea rapoartelor, sintezelor _i analizelor privind respectarea 
Strategiei privind asigurarea calita�ii: Participà la elaborarea metodologiilor pentru concursurile de 
admitere, examenele �i evaluàrile organizare in scoala: Particip� la elaborarea rapoartelor, informarilor 
analizelor �i sintezelor privind starea procesului de instruire: Particip� la organizarea _i desfa_urarea 
concursurilor, examenelor �i evaluàrilor: Face propuneri privind activitatea de elaborare a curriculumului 

educational oferit de _coala. îmbunata�irea. dezvoltarea �i modernizarea bazei de antrenament _i a logisticii 
de instruire: Intocme_te �i transmite e_alonului superior råspunsurile la documentele repartizate de c�tre 
seful nemijlocit: Studiazà �i i_i însu_e_te prevederile ordinelor, dispozi�iilor _i a altor acte normative ce 
reglementeazà activitatea din _coal�: Påstreaz� confiden�ialitatea informa�lor cu care intr� în contact in 
urma tehnoredact�rii documentelor ce le con�in: Introduce informa�iile _i datele, documentele repartizate_i 
le listeazà in forma solicitatà: Intocme_te planul de munc� individual �i tine eviden�a timpului de munc� 
efectiva: Participa la executarea unor misiuni / activita�i de specialitate care presupun/ implic� un grad 
ridicat de rise/ pericol deosebit (alert�, exerci�ii, controale. etc). 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt urm�toarele: 
cerere de înscriere la concurs adresat� comandantului Unit��ii Militare 01612 Sibiu - se va 

completa la sediul unitatii la momentul depunerii dosarului, 
curriculum vitae - model european; 
certiticatul de cazier judiciar sau o declara�ie pe proprie räspundere c� persoana care dore_te sá 
candideze nu are antecedente penale care s� o fac� incompatibil� cu postul pentru care candideaz�. 
valabil� pån� la ob�inerea certificatului în cauz�. care se prezint� cel mai târziu pân� la data 
desfa_ur�rii primei probe a concursului; 
copia actului de identitate sau orice alt document care atest� identitatea*. potrivit legii. dup� caz; 
copii ale documentelor care s� ateste nivelul studiilor absolvite _i specializarea* 
copia carnetului de munc�, conform� cu originalul _i/sau. dup� caz, adeverin�e care s� ateste 

vechimea în munc� _i/sau în meserie de minim 6 ani �i 6 luni: 
adeverint� medicala care s� ateste starea de s�n�tate corespunz�toare eliberat� cu cel mult 6 luni 
anterior derulärii concursului de c�tre medicul de familie al candidatului sau de c�tre unitä�ile 
sanitare abilitate**; 

Documentele privind identitatea, studiile absolvite, cursurile, specializirile, vechimea în muncä _i in 
specialitatea studiilor se prezintä _i în original în vederea verificirii conformitätii cu acestea. 

*Adeverinta care atestà starea de sänätate contine, in clar, numärul, data, numele emitentului _i calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sinitä�ii. 
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acordul scris al persoanei care dore_te s� candideze privind verificarea în vederea obtinerii 
autoriza�iei de acces la informa�ii clasificate sau a certificatului de securitate. corespunzàtor fi_ei 
postului. in condi�iile în care este declarat� .admis�" la concurs se va completa la sediul unitaii 
la momentul depunerii dosarului. 

Data limit� pân� la care se pot depune dosarele de concur este: 10.11.2022, ora 15.00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, persoan� de contact P.c.c. Frà�ila Leti�ia-secretar, telefon 0738691422. 

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt: 
1. detinerea cet�jeniei române, a cet�jeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apar�inând Spa�iului Economic European _i a domiciliul în România; 
2. cunoa_terea limbii romåne, scris �i vorbit; 
3. varsta minim� reglementat� de prevederile legale: 
4. detinerea capacit��ii depline de exerci�iu; 
5. detinerea unei st�ri de s�n�tate corespunzatoare postului pentru care candideaz�, atestat� 

pe baza adeverin�ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
6. persoana care dore_te s� candideze trenuie s� nu fi fost condamnatà definitiv pentru 

s�vâr_irea unei infractiuni contra umanit��ii. contra statului ori contra autorit��ii, de serviciu sau în 
leg�tur� cu serviciul, care împiedic� înf�ptuirea justi�iei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau . 
unei infrac�iuni s�vâr_ite cu inten�ie, care ar face-o incompatibil� cu exercitarea functiei, cu 
exceptia situa�iei în care a intervenit reabilitarea. 

Conditiile specifice pentru ocuparea postului sunt: 
1. absolvirea studilor superioare cu diploma de licen�� în orice specializare; 
2. nivelul de acces al func�iei la informa�ii clasificate este secret de serviciu; în acest sens 

este necesar acordul scris al persoanei care dore_te s� candideze privind efectuarea verificàrilor in 
vederea obtinerii autoriza�iei de acces la informa�ii clasificate sau a certificatului de securitate, in 
situa�ia în care va fi declarat� ,admis�". 

3. vechime în munc� minim 6 ani _i 6 luni; 
4. vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani �i 6 luni; 
5. cuno_tin�e de operare pe calculator- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)- nivel 

foarte bun; 
6. u_urin�a comunic�rii în scris sau verbal, putere ridicat� de munc�. pragmatism, 

adaptabilitate, responsabilitate, solicitudine, dorin�� de perfectionare permanent�, ereativitaeNIA, 
ini�iativ�, capacitate de a lucra metodic, cunoa_terea _i aplicarea consecventa a reglenmeitaritor 
specifice, respectarea normelor de disciplind _i a eticii profesionale. 

ea M1|htat 

Rezultatul selec�iei dosarelor de concurs se afi_eazà in data de 14.11.2022 ora 15.6, " 
sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatca Sibiu _i pe pagina de internet. 

Eventuale contesta�ii privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs se depun la sediul 
01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, in data de 15.11.2022. pân� la ora 
15.00; persoan� de contact secretar: P.c.c. Fr��il� Leti�ia, telefon 0738691422. 

Rezultatul solu�ion�rii contesta�iilor cu privire la selectia dosarelor de concurs se 
afigeaz� în data 16.11.2022, ora 15.00 la sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, n.3-5, 
localitatea Sibiu _i pe pagina de internet. 
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Lipul probclor de concurs, locul, data �i ora desf�surärii acestora: 
1. Proba serisä se desfayovará la sediul UM. 01612 Sihiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, in data de 21.1 1.2022, ora 10.00, 
Rezultatul la proba serisä se afieazà in data de 21.11.2022, ora 16.00, la sediul U.M. 

01612 Sibiu, bulevandul Vasile Milca, nr.3-5, localitatea Sibiu �i pe pagina de internet: 
Fventuale contestatii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01612 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea. nr.3-5, localitatea Sibiu, in data de 22.11.2022. påná la ora 15.00 

persoanà de contact secretar: P.c.c. Frå�il� Letitia, telefon 0738691422. 

Rezultatul solu�ion�rii contesta�iilor cu privire la proba serisá se afiseazà in data de 
23 11.2022. ora 15.00, la sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 
Sibiu �i pe pagina de internet. 

2. Interviul se desfä_oar� la sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea. nr.3-5, 

localitatea Sibiu, in data de 24.11.2022, ora 10.00; 
Rezultatul la interviu se afi_eaz� in data de 24.11.2022, ora 16.00, la sediul U.M. O1612 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu _i pe pagina de intermet: 
Eventuale contesta�ii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01612 Sibiu, 

bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, in data de 25.11.2022. pån� la ora 15.00: persoan� 

de contact secretar: P.c.c. Fr��ilä Leti�ia, telefon 0738691422. 
Rezultatul solu�ion�rii cont sta�iilor cu privire la interviu se afi_eaz� în data de 

28.11.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5. localitatea 

Sibiu �i pe pagina de internet. 

Rezultatele finale ale concursului se afiseaz� in data de 28.11.2022. ora 16.00. la sediul 
U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5. localitatea Sibiu _i pe pagina de intermet. 
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Tematica �i bibliografia de concurs: 

Tematica de concurs: 
1. Invá��mântul militar preuniversitar. i 

ARAR 
2. Organizarea _i functionarea scolilor militare de mai_tri militari _i subofiteri. Personalul 

scolilor militare. Organisme functionale. Documente manageriale. Concursuri, eramene �i 

verific�ri. Evaluarea rezultatelor invatarii _i incheierea situa�iei _colare a elevilor �i 

cursantilor. Dobándirea. exercitarea �i incetarea calit�tii de elev al �colii militare de mai_tri 

militari _i subofiteri. Transferul elevilor 

3. Tipurile, con�inutul, formatul si gestiunea actelor de studii _i a documentelor colare 
gestionate de unità�ile de inva��månt preuniversitar 

4. Protectia informatilor clasificate. 

5 Utilzarea aplhcatiei Microsoft Word 2016. Deschiderea si inchiderea aplicatiei W ord i a 

documentelor Crearea _i salvarea unui document nou Formatarea textului �i a paragrafekor 

Lucrul cu tabele �i obiecte grafice Imbinarea corespondentei (Mail Merge) Preghtirea 

imprimari. 

6Utilzarea aphcatiei Microsoft Ecel 2016 ehderea i inchiderea aphcaties t wel i a 

unus registru de calcul Crearea i salvarca unui reyistru de cakul nou lucrul cu celule s for 

de calcul Fomule si fun tii tilerarea graficekor i a dhagramek« Impvumarea foihr de 

cacul 
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Bibliografia de concurs: 
1.Legea educa�ici na�ionale nr. 1/2011, cu modificarile �i completärile ulterioare. 

2. Ordinul ministrului apårarii na�tionale nr. M.122/2016 pentru aprobarea Instruc�iunilor 
privind organizarea _i func�ionarea _colilor militare de mai_tri militari �i subofi�eri, cu 

moditicarile �i completärile ulterioare. 

3. Ordimul ministrului educa�tiei na�ionale nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului 
privind regimul actelor de studii �i al documentelor scolare gestionate de unitatile de 

nvatamânt preuniversitar, cu modiflicdrile �i completarile ulterioare 

4. Legen nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protec�ia informa�ilor clasificate, cu modific�rile 

�i completarile ulterioare. 

5. ECDL Editare de texte. Microsot Word 2016, Editura ECDL România, Bucure_ti, 2017. 

6. ECDL Caleul tabelar. Microsoft Excel 2016, Editura ECDL România, Bucuresti, 2017. 

NOTE: 
1. Toate activita�ile se desfa_oar� la sediul UM 01612 Sibiu, Bulevardul Vasile Milea, nr. 3-

5, telefon contact 0738691422. 
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiaz� cu modific�rile �i 

completarile ulterioare, dup� caz. 
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