
,RO1r 

itat 
PARAR ANUNT 

NA 

privind organizarea concursului de încadrare a postulut vacant 
de executie de Referent de specialitate grad I in biroul Personal din structura 

Personal la ^coala Militar� de Mai_tri Militari �i Subofi�eri pentru 

Comunicatii. Tehnologia Informa�iei �i Ap�rare Cibernetic� 

Postul pentru care se organizeazà coneurs este Referent de specialitate grad I in Biroul 

Personal din structuru Personala U.M. 01612 S1biu 

Principalele cerinte ale postului: Desfa_oarà activita�i specifice in domeniul de activitate 
a biroului personal: Participà la realizarea managementului resurselor umane al personalului civil 
contractual de la incadrare pån� la incetarea raporturilor de munc�; Intocme_te proiectele de ordin 
de zi pe unitate ale strnucturii personal; Introduce _i actualizeazà datele de cviden�� a angaja�ilor în 
programul de evident� electronica RESMIL; Râspunde de incadrarea in conditii de munc� �i 
acordarea tuturor drepturilor bäne_ti ale personalului militar _i civil contractual prin intocmirea 
corect�, la timp _i in volum complet a documentelor specifice �i alocarea la drepturi; Intocme_te, 
completeazà _i actualizeazà documentele de evidenta nom inal�, statistic� �i informatizat� a 
personalului militar �i civil contractual al Scolii Militare, pe baza prevederilor statului de 
organizare: Desfå_oard activit��iile specifice de secretariat �i intocme_te documentele necesare 
desfa_ur�rii concursurilor de ocupare a posturilor de personal civil contractual in conformitate cu 
prevederile legale în vigoare: Asigur� întocmirea _i actualizarea documentelor de eviden�� 
nominal� a elevilor. repartizate de c�tre _eful personalului; Particip� la executarea unor misiuni / 
activit��ti de specialitate care presupun / implic� un grad ridicat de risc / pericol deosebit (alert�. 

exercitii. controale. etc). 

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

completa la sediul unit�tii la momentul depunerii dosarului 
curriculum vitae - model european; 

certificatul de cazier judiciar sau o declara�ie pe proprie r�spundere c� persoana care dore_te s� 
candideze nu are antecedente penale care s� o fac� incompatibil� cu postul pentru care candideaz�, 

valabil� pån� la obtinerea certificatului în cauz�, care se prezint� cel mai târziu pån� la data 
desfa_urärii 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 cametului 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; 
adeverin�� medical� 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 unit��ile 
sanitare abilitate**; 

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. corespunz�tor fi_ei 
postului, în condi�iile în care este declarat� .admis�" la concurs se va completa la sediul unit�jii 
la momentul depunerii dosarului. 

Documentele privind identitatea. studiile absolvite, cursurile, specializ�rile, vechimea in munc� si in 
specialitatea studiilor se prezinti �i în original in vederea verificarii conformitä�ii eu acestea. 

*Adeverinta care atestä starea de sinitate con�ine. in clar, aumirul data, numek emitentului _i calitatea 
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sänätä�ii. 
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Data limit� pân� la care se pot depune dosarele de concurs 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. Fra�il� Leti�ia-secretar, telefon 0738691422. 

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt: 
1. de�inerea cet�teniei române. a cet�teniei altor siate membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apar�inând Spa�iului Economic European _i a domiciliul in România: 
cunoa_terea limbii române, seris �i vorbit: 

3. vârsta minim� reglementat� de prevederile legale: 
4. detinerea capacit��ii depline de exerci�iu: 
5. de�inerea unei st�ri de s�n�tate corespunzätoare postului pentru care candideaz�, atestat� 

pe baza adeverin�ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit��ile sanitare abilitate: 
6. persoana care dore_te s� candideze trenuie s� nu fi fost condamnat� 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� înfaptuirea justi�iei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a 
unei infrac�iuni s�vâr_ite cu inten�ie, care ar face-o incompatibil� cu exercitarea func�iei, cu 
exceptia situa�iei în care a intervenit reabilitarea. 

Conditiile specifice pentru ocuparea postului sunt: 
absolvirea cu diploma de licen�� a studiilor superioare în specializarea resurse umane; 

2. absolvirea cu diploma de licen�� a studiilor superioare în orice specializare _i un curs în 
domeniul resurse umane; 

3. nivelul de acces al func�iei la informa�ii elasificate este secret de serviciu; în acest sens 
este necesar acordul scris al persoanei care dore_te s� candideze privind efectuarea verific�rilor în 
vederea ob�inerii autoriza�iei de acces la informa�ii clasificate sau a certificatului de securitate. în 
situatia în care va fi declarat� ,admis�". 

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

foarte bun 
7. u_urinta comunic�rii în scris sau verbal, putere ridicat� de munc�. pragmatism 

adaptabilitate, responsabilitate, solicitudine, dorin�� de perfec�ionare permanent�, çréativitate'4. 
ini�iativ�, capacitate de a lucra metodic, cunoa_terea �i aplicarea consecvent� a reglement�rilor 
specifice, respectarea normelor de disciplin� �i a eticii profesionale. 

4RII N 
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Rezultatul selec�iei dosarelor de concurs se afi_eaz� în data de 14.11.2022 ora 15.00, la 
sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu �i pe pagina de internet. 

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

Rezultatul solu�ion�rii contesta�iilor cu privire la selec�ia dosarelor de concurs se 
afi_eaz� în data 16.11.2022, ora 15.00 la sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5. 
localitatea Sibiu _i pe pagina de internet. 
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Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desf�sur�rii acestora: 

1. Proba scris�: se desf�soar� la sediul U.M. 01612 Sibiu. bulevardul Vasile Milea, nr.3-5. 

localitatea Sibiu. in data de 21.11.2022. ora 10.00: 

Rezultatul la proba serisä se afi_eaz� in data de 21.11.2022. ora 16.00. la sediul U.M. 

01612 Sibiu. bulevardul Vasile Milea, nr.3-5. localitatea Sibiu �i pe pagina de intermet: 

Eventuale contesta�ii 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. pån� 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 proba serisä se afi_eaz� în 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 desf�_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. 01612 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu _i pe pagina de intenet; 

Eventuale contesta�i 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. pân� la ora 15.00: persoan� 

de contact secretar: P.c.c. Fr��ilä Leti�ia, telefon 0738691422. 

Rezultatul solu�ionärii contesta�iilor cu privire la interviu se afi_eaza 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� în 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 internet. 

MANIA 

ea Militat RUL A 
Tematica �i bibliografia de concurs: 

RIIN 
Tematica de concurs: 

1. Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea, _i încetarea contractului individual de 
munc�; contractul individual de munc� pe perioad� determinat�, concediile _i salarizarea. 

Capitolul I- Dispozi�ii generale, Capitolul IV - Pensii, Capitolul X-Dispozi�ii finale. 

Organizarea _i desf�surarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

de personal civil contractual în Ministerul Ap�r�rii Na�ionale: promovarea în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare, sau într-o func�ie cu nivel de studii superior a 

personalului civil contractual din Ministerul Ap�r�rii Na�ionale. 
4. Norme privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de 

personal civil contractual în Ministerul Ap�r�rii Na�ionale: Procedura de organizare_i 
desfa_urare a examenului de promovare a personalului civil contractual in grade ori trepte 
profesionale imediat superioare sau într-o func�ie cu un nivel de studii superior in 

Ministerul Ap�r�rii Na�ionale. 
5. Capitolul 1-Dispoziti generale. Capitolul II - Salarizarea, Capitolul II - Alte dispoziti. 

Anexa 1-capitolul I _i anexa 6. 

6. Concediul de odihna _i alte concedii ale salaria�ilor. 
7. Concediul _i indemniza�iile lunare pentru cre_terea copilului. 
8. Titlu 1-Dispozi�ii generale. Titlul 1l-inva�ämântul preuniversitar-Capitolul 1-Dispozi�ii 

generale, Capitolul I1-Sectiunea 9-inva�amântul militar preuniversitar �i Sectiunea a ll-a-
Invätamántui postliceal. Capitolul VI-Resursa uman�-Sec�iunea a 2-a- Personalul din 
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invat�mântul preuniversitar. Titlul IV-Statutul personalului didactic-Capitolul 1- Statutul 

personalului didactic din înva�ämântul preuniversitar. 
9. Num�rul curent 8 din legea 70 din 05.06.2020. 

10. Aricolele 1-V _i articolul XXIV din Ordonant� de urgentä Nr. 130 din 17 decembrie 2021. 
11. Capitolul 1-Dispozitii generale. Capitolul I1-Baza metodologic�. Capitolul IV-Procedura de 

evaluare anual� a personalului didactie �i didactie auxiliar �i Capitolul VI-Dispozi�ii Andhe 4 1A 

Bibliografia de concurs: 

Milita 
. Legea nr. 53 din 24.01.2003 .Codul Muncii". republicat�. publicat� in Monitonul Oficalra R A 

345/18.05.2011, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
2. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. publicatà in Monitorul Oficial 

nr. 852/20.12.2010, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare: 
3. Hotaràrea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunz�tor functiilor contractuale _i a eriteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plätit din 
fonduri publice, publicat� in Monitorul Oficial nr. 221/31.03.2011, cu modific�rile _i 

complet�rile ulterioare 
4. Ordinul ministrului ap�r�rii na�ionale nr. M 68/ 2015 pentru aprobarea Normelor privind 

ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant de personal civil contractual în 
Ministerul Ap�r�rii Na�ionale, precum _i a procedurii de organizare �i desf�surare 
examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale 
imediat superioare sau într-o func�ie cu nivel de studii superior în Ministerul Ap�r�ärii 
Nationale. publicat în Monitorul Oficial nr. 553/24.07.2015, cu modific�rile _i complet�rile 

ulterioare; 
5. Legea nr. 153/2017, lege-cadru privind salarizarea unitar� a personalului plåtit din fonduri 

publice, publicat� în Monitorul Oficial nr. 492/28.06.2017, cu modific�ile _i complet�rile 
ulterioare; 

RARI 

6. Hot�rârea de Guvern nr. 250/1992, republicat�, privind concediul de odihna _i alte concedii 
ale salaria�ilor din administra�ia public�, din regiile autonome cu specific deosebit _i din 
unit��ile bugetare, publicat� în Monitorul Oficial nr. 118/13.06.1995. cu modific�rile _i 
complet�rile ulterioare; 

7. Ordonanta de Guven nr. 111/2010 privind concediul �i indemniza�ia lunar� pentru 
cre_terea copiilor, publicat� în Monitorul Oficial nr. 830/10.12.2010, cu modific�rile _i 
completärile ulterioare; 
Legea educa�iei na�ionale Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 cu modific�rile _i completärile 
ulterioare; 

9. Legea Nr. 384 din 10 octombrie 200 privind statutul solda�ilor _i grada�ilor profesioni_ti 
completat� �i modificat� cu legea Nr. 73 din 5 iunie 2020 pentru modificarea _i completarea 
Legii nr. 384/2006 privind statutul solda�ilor _i grada�ilor profesionisti: 

10. Ordonant� de urgen�� Nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele måsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene. precum �i pentru modificarea _i completarea unor acte normative; 

I1. Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetärii, Tineretului si Sportului nr. 6143 din 
01.11.2011, privind aprobarea Metodologiei de evaluare anual� a activit��ii personalului 
didactic _i didactic auxiliar. 

NOTE 
1. Toate activitatile se desfa_oarà 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 

complet�rile ulterioare, dup� caz. 
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