ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ 02655
___ septembrie 2019
Nr. __________
VLĂDENI

NECLASIFICAT
Exemplar nr.

A P R O B
p/COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02655 VLĂDENI
Colonel
Adrian SILEANU

ANUNŢ
pentru organizarea unui concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată
a unei funcţii contractuale de execuţie de personal civil, vacantă
Unitatea Militară 02655 VLĂDENI, cu sediul în strada Gării din satul VLĂDENI, comuna
DUMBRĂVIȚA, județul BRAŞOV, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
unei funcţii contractuale de execuţie de personal civil, vacantă, astfel:
- Antrenor debutant – studii medii din cadrul Biroului educație fizică din Operații
(ID xxxx015).
Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare - conform modelului pus la dispoziţie de U.M 02655 VLĂDENI;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Observaţii – Conform art. 6 din H.G. nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
* Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
* În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.
* Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 27.09.2019, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02655 VLĂDENI (strada Gării, satul
VLĂDENI, comuna DUMBRĂVIȚA, județul BRAŞOV).
Secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de contestaţii este asigurat de Lt. CUCEAN
Radu, telefon 0368/734223, 0368/734224.
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Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
7. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau
a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
a) condiţii de studii:
- studii medii (absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat și unul din cursurile de formare al
antrenorilor prevăzute la art. 4 lit. c) și d) din Statutul Antrenorului aprobat prin Hotărârea
Guvernului României nr. 343 din 30.03.2011);
- pregătirea într-o ramură de sport de contact constituie avantaj.
b) nivelul de acces la informaţii clasificate:
- obţinerea nivelului de acces la informaţii clasificate secret de serviciu;
- acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat "admis"
c) vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor: fără condiții de vechime;
d) disponibilitate de lucru:
- programul de lucru este de 8 ore/ zi, 5 zile pe săptămână, cu posibilitatea de a executa misiuni
mai mari de 24 ore în locațiile în care unitatea desfășoară temporar activități cu acordarea
drepturilor cuvenite conform legii.
e) riscuri implicate:
- desfășoară activități în condiții vătămătoare de muncă conform legislației în vigoare.
f) încadrarea în condiții de muncă:
- desfășoară activitatea în condiții normale de muncă.
g) compensări:
- beneficiază de sporurile corespunzătoare condițiilor de muncă în care își desfășoară activitatea
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
h) cunoștințe de operare / programare pe P.C. și nivelul de cunoaștere:
- cunoștințe de utilizare a computerului, nivel mediu;
i) cunoașterea limbii engleze:
- scris, citit, ascultat, vorbit: nivel mediu
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora
Toate probele de concurs se susţin la sediul unităţii, astfel:
- etapa I - proba scrisă în data de 22.10.2019, ora 10.00;
- etapa a II-a - proba practică în data de 29.10.2019, ora 10.00
- etapa a III-a - interviul în data de 04.11.2019, ora 10.00.
Observaţii
* Înainte de începerea oricărei probe se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii
formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe
baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului
de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului
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nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de
identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.
* În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor
prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea
vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
* Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă (cei care au
obţinut minim 50 de puncte la proba respectivă).
* Toate probele au pondere egală în calculul punctajului final al concursului. Punctajul pentru fiecare
probă este de maximum 100 de puncte. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor
obţinute la proba scrisă, la proba practică şi la interviu;
* Toate probele de concurs sunt înregistrate audio-video, în consecință este necesar acordul scris al
candidaților pentru înregistrarea probelor.
Bibliografia și tematica de concurs:
Bibliografie:
1. LEGEA Nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă – cu modificările şi
completările intervenite până la data publicării postului - (Cap.4) - publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 646 din 26 iulie 2006,;
2. LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii - cu modificările şi
completările intervenite până la data publicării postului - (TITLUL II, Cap.II, art.37 – 40;
TITLUL III, Cap.I, Secţiunea 1, art.111 – 119, Secţiunea a 3-a art.125 – 128; Cap.II, Secţiunea
1, art.134 – 136; Secţiunea a 2-a, art.137 – 138; Secţiunea a 3-a, art.139 – 143; Cap.III,
Secţiunea 1, art.144 – 153)- republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 345 din
18 mai 2011 ;
3. M 9/ 06.02.2013 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate
în Ministerul Apărării Naţionale (Cap.I, Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a şi Secţiunea a 3-a) publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.115 bis din 28 februarie 2013.
4. Educație fizică și sport – Teorie și didactică, C-tin Adrian Dragnea, FEST, București 2006;
5. Periodizarea – Teoria și metodologia antrenamentului, Tudor Bompa, G. Gregory Haff,
Adpoint 2014.
Tematică:
- Obligaţiile lucrătorilor privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
- Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat;
- Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor.
- Structura antrenamentului;
- Componentele procesului de învățământ în educație fizică și sport și metodica abordării lor;
- Evaluarea în educație fizică și sport;
- Principiile antrenamentului sportiv;
- Mijloacele antrenamentului sportiv;
- Metode de instruire în antrenamentul sportiv;
- Programarea și planificarea antrenamentului sportiv;
- Principii de antrenament;
- Variabilele Antrenamentului;
- Planul de antrenament anual;
- Planificarea exercițiilor;
- Dezvoltarea puterii și a forței;
- Antrenamentul de rezistență;
- Antrenamentul de viteză și agilitate.
NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
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Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de funcţionar
Nr.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII
DATA/ORA
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Depunerea dosarelor de concurs la
sediul U.M. 02655 VLĂDENI

16-27.09.2019
Intervalul orar 08.30 - 15.00

Selecţia dosarelor de concurs
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
de concurs
Depunerea eventualelor contestaţii cu
privire la rezultatul selecţiei dosarelor
de concurs
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu
privire la rezultatul selecţiei dosarelor
de concurs şi afişarea rezultatelor
Desfăşurarea primei
concurs, proba scrisă

7.

Corectarea şi
probei scrise

8.

Depunerea eventualelor contestaţii cu
privire la rezultatul probei scrise

24.10.2019
Intervalul orar 08.30 - 15.00

9.

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu
privire la rezultatul probei scrise şi
afişarea rezultatelor

28.10.2019
Până la ora 15.00

10.

Desfăşurarea probei practice

11.

Notarea şi afişarea rezultatelor

13.

afişarea

din

rezultatelor

Susţinerea probei interviului

15.

Notarea
interviului
rezultatului la interviu.

16.

Depunerea eventualelor contestaţii ale
rezultatului interviului

afişarea

Lt. CUCEAN Radu
0368/734223,
0368/734224

Lt. CUCEAN Radu
0368/734223,
0368/734224

23.10.2019
Până la ora 15.00
Lt. CUCEAN Radu
0368/734223,
0368/734224

Lt. CUCEAN Radu
0368/734223,
0368/734224

30.10.2019
Până la ora 15.00
31.10.2019
Intervalul orar 08.30 - 15.00
01.11.2019
Până la ora 15.00
04.11.2019
Începând cu ora 10.00

14.

şi

22.10.2019
începând cu ora 10.00

29.10.2019
începând cu ora 10.00

Depunerea eventualelor contestaţii cu
privire la rezultat
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu
privire la rezultatul probei practice şi
afişarea rezultatelor

Lt. CUCEAN Radu
0368/734223,
0368/734224

04.10.2019
Până ora 15.00

6.

12.

probe

01.10.2019
02.10.2019
Ora 15.00
03.10.2019
Intervalul orar
08.30 - 15.00

CONTACT

Lt. CUCEAN Radu
0368/734223,
0368/734224

05.11.2019
Până la ora 15.00
06.11.2019
Intervalul orar 08.30 - 15.00

Lt. CUCEAN Radu
0368/734223,
0368/734224

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la
07.11.2019
rezultatul interviului şi afişarea
Până la ora 15.00
rezultatului soluţionării acestora
Comunicarea rezultatelor finale ale
08.11.2019
18.
concursului
Ora 14.00
Alte informaţii în legătură cu desfăşurarea concursului se pot obţine de la afișierul instituţiei.
p/ŞEF AL PERSONALULUI
17.

Cpt. Florin-Lucian GHERMAN
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 02655 VLĂDENI,
ASTĂZI _______________, ORA ______.
SUBOFIŢER DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL
___________ _____________________________
(gradul)
(numele, prenumele şi semnătura)
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