
ANIA, ROM 

ANUNT 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacm 

de executie de Referent de specialitate grad I in structura Informare �i rela�ii 
publice la ^coala Militar� de Mai_tri Militari _i Subofiteri pentru Comunica�ii, 

Tehnologia Informa�iei �i Ap�rare Cibernetic� 

Milita 

Postul pentru care se organizeaz� concurs este Referent de specialitate grad I in structura 
Informare �i relatii puhlice la U.M. 01612 Sibiu. 

Principalele cerinte ale postului: Intocme_te documentele de planificare a comunic�rii la 
nivelul unit��ii. pe baza Strategiei de comunicare a MApN �i a Planului anual al activit��ilor de 
informare _i rela�ii publice al MApN: Desfa_oar� activitatea de informare public� direct�. în 
conditiile legii: Organizcaz� �i desf�_oar� activitatea de informare intern� a personalului unitä�ii; 
Gestioneaz� rela�ia unita�ii militare _i personalului acesteia cu mass-media _i autorit�tile publice 
locale; Monitorizcazä apari�ia in mass-media local� a informatiilor referitoare la activitatea 
e_alonului la care activeaz� _i a unitä�ii militare: Transmite la c_alonul superior _i la Direc�ia 
informare _i relati publice sinteze _i situa�ii solicitate; Organizeaz�, la ordinul comandantului 
unit�tii, atunci când situa�ia concret� o impune, a conferintelor sau briefingurilor de pres�; despre 
data _i ora stabilite _i tematica abordat�, informeaz� ierarhic pe linie de specialitate pân� la nivelul 
Directiei informare _i rela�ii publice: Se intereseaz� _i identific� nevoile de informare ale 
militarilor din unitate _i solicit� de la Direc�ia informare _i rela�ii publice, pe cale oficial�, de 
materiale care s� r�spund� acestor nevoi; Raporteaz� ierarhic, pe linie de specialitate, pân� la 
nivelul Direc�iei informare _i rela�tii publice, despre tematica solicit�rilor de informa�ii primite de 
la jurnali_ti pe fondul crizelor mediatice sau cu poten�ial de criz� mediatic� pentru institu�ia 
militar�. pentru armonizarea r�spunsurilor _i punctelor de vedere sau sprijin de specialitate; 
Intocmeste analize, sinteze _i raport�ri periodice sau la solicitare, pe linia activit��ii de informare 
_i relatii publice. 

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

completa la sediul unit��ii 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� pân� la obtinerea certificatului în cauz�, care se prezint� cel mai târziu pân� la data 
desfá_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 in 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 derul�rii concursului de c�tre medicul de familie al candidatului sau de c�tre unitä�ile 

sanitare abilitate**; 
acordul scris al persoanei care dore_te s� candideze privind verificarea in 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 unita�ii 
la momentul depuneri dosarului. 

Documentele privind identitatea, studiile absolvite, cursurile, specializärile, vechimea în munc� si în 
specialitatea studillor se prezint� _i în original in vederea verificirli conformitätii eu acestea 
Adeverinta care atest� starea de sänätate contine, in elar, numärul, data, numele emitentului _i calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanätäqi. 
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Data limit pini la care se pot depuae dosarele de concurs esie: 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. Frarila Leti�ia-secretar. ielefon 0738691422. 

Coditiile generale pentru ocuparea postului sunt: 
detinerea cetä�eniei romane. a cetäjeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apar�inánd Spa�iului Economic European _i a domiciliul in Romania: 
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 sänätate corespunz�toare postului pentru care candideaz�, atestat� 

pe baza adeverin�ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita�ile sanitare abilitate 
6. persoana care dore_e så candideze trenuie s� nu fi fost condamnat� definitiv pentru 

sdvar_irea unei infrac�iuni contra umanita�ii. contra statului ori contra autorit��ii. de serviciu sau in 
leg�tur� cu serviciul. care impiedicà infaptuirea justi�iei. de fals ori a unor fapte de coruptie sau a 
unei infrac�iuni s�våryite cu inten�ie. care ar face-o incompatibilä cu exercitarea functiei. cu 
excep�ia situa�iei in care a intervenit reabilitarea 

Conditiile specifice pentru ocuparea postului sunt: 
1. absolvirea studiilor supenioare cu diplomà de licent� in domeniul ^tiin�e ale comunic�ri; 
2. nivelul de acces al func�iei la informa�ii clasificate este secret de senviciu; in acest sens 

este necesar acordul scris al persoanei care dore_te s� candideze privind efectuarea verific�rilor in 
vederea ob�inerii autoriza�iei de acces la informa�ii clasificate sau a certificatului de securitate, in 
situa�ia in care va fi declarat� admisa". 

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

foarte bun. 

u_ui ta comunic�rii in scris sau verbal. putere ridicat� de munc�. gmatism. 
adaptabilitate. responsabilitate. solicitudine. dorin�� de perfec�ionare permanent�. creativizate 
ini�iativ�. capacitate de a lucra metodic. cunoa�terea �i aplicarea consecvent� a reglementariler 
specifice, respectarea nomelor de disciplinà �i a eticii profesionale. 

Ailita 

Rezultatul selec�iei dosarelor de concurs se afi_eaz� in data de 14.11.2022 ora 1306. Aa 
sediul U.M. 01612 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5. localitatea Sibiu _i pe pagina de intemet 

Eventuale contesta�i 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. pån� la ora 
15.00: persoan� de contact secretar: P.c.c. Frätila Letitia, telefon 0738691422. 

Rezultatul solu�ionärii contesta�iilor cu privire la selec�ia dosa relor de concurs se 
afi_eaz� in 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 intemet. 

Tipul probelor de concurs, locul, data �i ora desf�_ur�ri acestora 

1. Proba scrisá: se desfäsoar� 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 scrisi 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 internet: 
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Eventuale contestatii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01612 

Sibiu. bulevardul V'asile Milea. nr.3-5. localitatea Sibiu. in data de 22.11.2022. pånà la ora 15.00 

persoan� de contact secretar: P.c.c. Frà�ilà I etitia. telefon 0738691422 
Rezultatul solu�ion�rii contesta�ilor cu privire la proba scris� se afi_cazà în data de 

23.11.2022. ora 15.00. la sediul U.M. 01612 Sibiu. bulevardul Vasile Milea. nr.3-$, localitateca 

Sibiu _i pe pagina de internet. 

2. Interviul se desf�soar� la sediul .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_cazà in data de 24.11.2022, ora l6.00, la sediul U.M. 01612 

Sibiu. bulevardul Vasile Milea, nr.3-5. localitatea Sibiu �i pe pagina de internet: 
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. Fra�ilä Leti�ia, telefon 0738691422. 
Rezultatul solu�ionärii contesta�iilor cu privire la interviu se ati_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� 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 oMAN, 

Tematica _i bibliografia de concurs: 

1. Ordinul nr. M.103 din 21 mai 2020 pentru aprobarea Instruc�iunilor privind activitatea de hntoriarssi) 
Milits 

o 
Tematica de concurs: 

RIIN 

rela�ii publice în Ministerul Ap�r�rii Na�ionale. publicat în Monitorul Oficial nr. 455/17.06.20+6, er 
modific�rile _i complet�rile ulterioare 
- Dispozi�ii generale 

Atribu�iile structurilor _i personalului din sistemul de informare _i rela�ii publice 
- Planificarea _i evaluarea activit��ilor _i campaniilor de informare _i rela�ii publice 

Competen�e privind aprobarea activit��ilor de informare _i rela�ii publice 
Filmarea _i fotografierea de c�tre persoane fizice sau juridice în obiectivele apar�inând 

MApN 
Informarea public� 
Informarea intern� 
Relatiile cu comunitatea 

2. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informa�ile de interes public. publicatd in 
Monitorul Oficial nr. 663/23.10.2001, cu modific�rile �i completarile ulterioare 

Organizarea _i asigurarea accesului la informa�ile de interes public; 
- Procedurile privind accesul liber la informa�iile de interes public 
- Functionarea structurilor responsabile de informarea public� direct� 
- Func�ionarea structurilor responsabile de rela�ia cu presa 

3. H.G. 123 din 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001. publicat� în Monitorul Oficial nr. 167/08.03.2002 
- Organizarea _i asigurarea accesului la informa�ile de interes public: 

Procedurile privind accesul liber la informa�iile de interes public 
Functionarea structurilor responsabile de informarea public� direct� 
Functionarea structurilor responsabile de rela�ia cu presa 

4. Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea �i func�ionarea Ministerului Apårarii Na�ionale. 
republicat� in Monitorul Oficial nr. 867/02.11.2017. cu modificarile �i completärile ulterioare. 

Cap. I11 Organizarea �i functionarea structurilor centrale: 
Cap. V Structura de forte a armatei; 

5. Ordinul nr. MS-172 din 19 august 2021 pentru aprobarea Nomelor privind protec�ia informa�ilor 
clasificate in Ministerul Apår�rii Na�ionale, publicat in Monitorul Oficial nr. 875/13.09.2021 
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Cap. 111 - Organizarea securitá�ii 
Cap IV Protectia docunentelor clasificate RO MA 

6. Relatile Publice, Principii _i Strategii, Cristina Coman, Editura Polirom, 2001. 

-Relatii publice cadrul general 
Jstoria Rcla�ilor Publice 

- Campanile de rela�ii publice 
-Comunicarca de cnva 

lea 
4ilita APAR RI1 N 

Sc poate consulta la: 

https://www acadenia.cdu/7173832/ Cristina_Coman_RP_Principii_si_strategi 
7. Relatiile publiue i mass-media, Cristira Coman Editura Polirom, 2004 

Relatile publice i activitátile conexe 
Relatia dintre jurnali_ti _i speciali_tii in rela�ii publice intre cooperare _i conflict 

- Organizarea biroului de presá 
Comunicatul e presá 

- Dosarul de presá 
- Conferinta de preså 
- Revista presei 

Comunicarea cu presa în timpul crizei. 
Se poate consulta la: 

https://www.academia.edu/27735735/Cristina_Coman_Relatii_publice_si_massmedia 

Bibliografia de concurs: 

1. Ordinul nr. M. 103 din 21 mai 2020 pentru aprobarea Instructiunilor privind activitatea de informare 

si relatii publice in Ministerul Apår�rii Na�ionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 455/17.06.2016, cu 

modificárile _i completarile ulterioare; 
2. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informa�iile de interes public, publicat� 

in Monitorul Oficial nr. 663/23.10.2001, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 

3. H.G. 123 din 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001, publicatá in Monitorul Oficial nr. 167/08.03.2002; 

4. Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea �i func�ionarea Ministerului Ap�r�rii Na�ionale, 

republicatáín Monitorul Oficial nr. 867/02.11.2017, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
5, Ordinul nr. MS-172 din 19 august 2021 pentru aprobarea Normelor privind protec�ia informa�iilor 

clasificate in Ministerul Apårárii Na�ionale, publicat in Monitorul Oficial nr. 875/13.09.2021 
6. Relatiile publice: principii _i strategii, Cristina Coman, Editura Polirom, 2001 
7. Relaile publice _i mass-media, Cristina Coman, Editura Polirom, 2004. 

NOTE: 
I. Toate activitátile se desfá_oará la sediul UM 01612 Sibiu, Bulevardul Vasile Milea, nr. 3-

5, telefon contact 0738691422. 
2. Prevederile actelor nomative cuprinse in bibliografie se studiaz� cu modific�rile _i 

completárile ulterioare, dupá caz. 
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