ANUNȚ
privind organizarea concursului/examenului de încadrare a unui post vacant de personal civil
contractual
Postul vacant pentru care se organizează concurs/examen:
- 1 post de execuție cu studii superioare de Referent de specialitate gradul III în compartimentul
asistență psihologică la U.M. 01026 București;
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:
- cerere de înscriere la concurs1*, adresată comandantului U.M. 01026 București – se
completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate** sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor de studii**, care să ateste nivelul studiilor absolvite;
- copii ale documentelor de absolvire ale unor cursuri, atestate profesionale sau alte
documente**, care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale posturilor, solicitate de instituție, după
caz;
- copia carnetului de muncă** și/sau după caz o adeverință**, care să ateste vechimea în muncă,
meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- certificatul de cazir judiciar sau o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează
valabilă până la obținerea certificatului în cauză. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a
despus la înscriere o declarației pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului;
- adeverință medicală*** (ștampilată de unitatea emitentă) 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 unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae – model european;
- acordul scris al 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” – se completează odată cu depunerea dosarului.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs pentru postul vacant este
17.09.2021, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01026 București, B-dul. Gl. Vasile Milea, nr. 57, sector 6, între orele 08.00-15.00, persoană de contact lt. Topliceanu Alexandra, telefon 021/318.16.94,
interior 301/222.
Condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
* În cererea de înscriere la concurs se va nominaliza denumirea postului vizat și structura din care face parte acesta, conform anunțului;
** Documentele privind identitatea, studiile sau specializările se prezintă și în original în vederea verificării conformității cu acestea;
*** Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății.
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g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu inteție, care ar face-o imcompatibilă
cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice:
a) studii superioare de lungă durată în domeniul psihologiei, psihosociologiei, psihopedagogiei
speciale sau stuii universitare de licență în domeniul psihologiei, psihosociologiei, psihopedagogiei
speciale (ciclul I Bologna) și studii universitare de master (ciclul II Bologna);
b) deținerea atestatului de liberă practică în condițiile Legii nr.213/2004, privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființare, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din România, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 788/2005, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, cu completările ulterioare, în
specialitatea Psihologie aplicată în domeniul Securității naționale și în una din specialitățile psihologie
clinică/consiliere psihologică/psihoterapie, treapta de specializare psiholog practicant – în regim
autonom;
c) nivelul de acces la informații clasificate este SECRET DE SERVICIU, fiind necesar acordul
scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces
la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată “ADMIS”;
d) cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – nivel
MEDIU;
e) 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
f) dorința de perfecționare continuă, adaptare la noutățile legislative și informaționale în
domeniul psihologie, comunicare eficientă, spirit de echipă, inițiativă, disponibilitate la efort psihic
susținut, empatie.
Calendarul de desfășurare
Nr.
crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂȚII

DATA/ORA

CONTACT

021/318.16.94
Interior 222/301

1

Depunerea dosarelor

06 - 17.09.2021
Intervalul orar
08.00 – 15.00

2

Selecția dosarelor de concurs

20 – 21.09.2021

3

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs la sediul
U.M. 01026 București și pe pagina de internet
www.defense.ro

22.09.2021
Pțnă la ora 15.00

4

Depunerea eventualelor constestații cu privire la rezultatul
selecției dosarelor de concurs

23.09.2021
Intervalul orar
08.00 – 15.00

5

Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul
selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor la sediul
U.M. 01026 București și pe pagina de internet
www.defense.ro

24.09.2021
Până la ora 15.00
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27.09.2021
Intervalul orar
11.00 – 14.00

6

Desfășurarea primei probe de concurs, proba scrisă

7

Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise la sediul U.M.
01026 București și pe pagina de internet www.defense.ro

28.09.2021
Până la ora 14.00

8

Depunerea eventualelor constestații cu privire la rezultatul
probei scrise

29.09.2021
Intervalul orar
08.00 – 14.00

9

Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul
probei scrise și afișarea rezultatelor la sediul U.M. 01026
București și pe pagina de internet www.defense.ro

30.09.2021
Până la ora 14.00

10

Susținerea probei interviului

01.10.2021
Începând cu ora
09.00

11

Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu la sediul
U.M. 01026 București și pe pagina de internet
www.defense.ro

04.10.2021
Până la ora 15.00

12

Depunerea
interviului

13

Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul
interviului și afișarea rezultatului soluționării acestora la
sediul U.M. 01026 București și pe pagina de internet
www.defense.ro

06.10.2021
Până la ora 15.00

14

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului la sediul
U.M 01026 București și pe pagina de internet
www.defense.ro

07.10.2021
Până la ora 15.00

eventualelor

constestații

ale

rezultatului

05.10.2021
Intervalul orar
08.00 – 15.00

021/318.16.94
Interior 222/301

021/318.16.94
Interior 222/301

021/318.16.94
Interior 222/301

021/318.16.94
Interior 222/301

Rezultatul final al concursului nu se contestă.
Conform prevederilor art.18, alin. (3) din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, “Se pot prezenta la următoarea etapă numai
candidații declarați admiși la etapa precedentă”.
Conform prevederilor art.40, alin. (1) din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, “Candidații declarați admiși la concursul de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să
se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării.”
Prin excepție de la prevederile menționate anterior, în urma formularii unei cereri scrise și
temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare
de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20
de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.
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În cazul neprezentării la post la termenul stabilit de alin. (1) și în lipsa unei înștiințări potrivit
alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală
imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.
Pentru angajare, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 53/2003 “Codul muncii”, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligația să
completeze dosarul professional, cu fișa cu aptitudini privind concluzia examenului medical la
angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii, potrivit art. 13 – 17 din H.G. nr. 355/2007
privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, care să ateste
faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.
Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens,
candidații vor lua la cunoștință pe bază de semnătură despre aspectul menționat mai sus.
Bibliografia
1. CONSTANTIN T., Evaluare psihologică a personalului, Ed. Polirom, București, 2004;
2. DSM V – Manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale, ediția a 5-a,
București – Editura Medicală Callisto, 2016;
3. ZLATE M., Fundamentele psihologiei, Ed. Pro Umanitate, București, 2000;
4. ZLATE M., Tratat de psihologie organizațional-managerială, Ed. Polirom, București, 2004;
5. DAVID DANIEL, Psihologie clinică și psihoterapie, Ed. Polirom, București, 2006;
6. DAFINOIU I., Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și interviul, Ed.
Polirom, București, 2002;
7. Legea 213/2004 (actualizată) privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizare și funcționarea Colegiului Psihologilor din România actualizată până la
data de 01.02.2019, publicată în Monitorul Oficial nr.492 din 01.06.2004, cu modificările și completările
ulterioare (modificat prin Legea 187/2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 757 din
12.11.2012);
8. Hotărârea de Guvern nr. 788 din 14.07.2005 (actualizată) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România actualizată până
la data de 14.05.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 721 din 09.08.2005;
9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 07.06.2021 pentru aprobarea
Instrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României, publicat în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 605 din 17.06.2021
Tematica
1. CONSTANTIN T:, Evaluarea psihologică a personalului (pag. 113-249);
- Evaluarea psihologică și selecția profesională – partea a III-a;
- Dimensiuni psihologice relevante pentru performanță – partea a IV-a;
- Evaluarea psihologică la nivelul colectivelor de muncă – partea a V-a.
2. DSM V – Manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale, ediția a 5-a,
București;
- Tulburări asociate traumei și factorilor de stres.
3. ZLATE M., Fundamentele psihologiei – integral (pag. 3-313).
4. ZLATE M., Tratat de psihologie organizational-managerială (pag. 392-542);
- Grupul în organizație.
5. DAVID DANIEL, Psihologie clinică și psihoterapie (pag. 21-66, 85-126);
- Sănătate și boală;
- Consiliere psihologică și psihoterapie.
6. DAFINOIU I., Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și interviul (pag. 15163);
- Evaluarea personalității. Schiță istorică;
- Studiul și evaluarea personalității. Probleme generale;
- Abordarea clinică în psihologie;
- Observația;
- Interviul Psihologic.
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7. Activități desfășurate de către structurile de asistență psihologică în armata României.
8. Evidența activității de asistență psihologică în Armata României.
*Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările
ulterioare, după caz.
NOTE:
1. Toate activitățile se desfășoară la sediul U.M. 01026, B-dul Gl. Vasile Milea nr. 5-7, Sector 6
București.
2. Persoanele care doresc înscrierea la concursurile organizate trebuie să își manifeste acordul
privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
3. Date de contact ale secretariatului: 021/318.16.94, interior 222/301
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