ANUNŢ
privind organizarea concursului de ocupare a funcţiei de referent de specialitate debutant,
din cadrul Unității militare 02569 Râmnicu-Vâlcea
Postul pentru care se organizează concurs este: referent de specialitate debutant la U.M. 02569
Râmnicu-Vâlcea.
Principalele cerinţe ale postului sunt: - soluționarea cererilor și petițiilor adresate unității;
- întocmirea documentelor specifice domeniului personal.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare;
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;
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. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe proprie 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;
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 - model european;
h) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este
declarată „admisă” la concurs.
✓ actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
✓ adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.05.2022, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02569 Râmnicu -Vâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8,
localitatea Râmnicu -Vâlcea, persoană de contact – secretarul comisiei de concurs, telefon
0250/733.985, int. 122.
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana în vederea ocupării postului:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 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;
NECLASIFICAT
1 din 4

NECLASIFICAT

7. nu a 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
- absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare de lungă durată în domeniul fundamental de
studii: Șiințe sociale, domeniile de licență: Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării,
Sociologie, Psihologie;
- vechime: nu se solicită.
- persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare
în vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „Secret”.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02569 Râmnicu -Vâlcea, strada
Mr. V. Popescu nr. 8, localitatea Râmnicu-Vâlcea şi pe pagina de internet a Statului Major al Apărării,
în data de 31.05.2022, ora 15.00.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M.
02569 Râmnicu-Vâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8, Râmnicu-Vâlcea, în data de 02.06.2022, până la
ora 15.00, persoană de contact - secretarul comisiei de concurs, telefon 0250/733.985, int. 122.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul
U.M. 02569 Râmnicu -Vâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8, localitatea Râmnicu-Vâlcea şi pe pagina de
internet a Statului Major al Apărării, în data de 03.06.2022, ora 15.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02569 Râmnicu-Vâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8,
Râmnicu-Vâlcea, în data de 06.06.2022, ora 12.00;
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 07.06.2022 ora 15.00, la sediul U.M. 02569
Râmnicu -Vâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8, localitatea Râmnicu-Vâlcea şi pe pagina de internet a
Statului Major al Apărării.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02569 RâmnicuVâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8, Râmnicu-Vâlcea în data de 08.06.2022, până la ora 15.00,
persoană de contact - secretarul comisiei de concurs, telefon 0250/733.985, int. 122.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02569
Râmnicu -Vâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8, localitatea Râmnicu-Vâlcea şi pe pagina de internet a
Statului Major al Apărării, în data de 09.06.2022, ora 15.00.
2. Interviul: se desfăşoară la la sediul U.M. 02569 Râmnicu –Vâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8,
localitatea Râmnicu-Vâlcea, în data de 10.06.2022, ora 12.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 14.06.2022 ora 15.00, la sediul U.M. 02569 RâmnicuVâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8, localitatea Râmnicu-Vâlcea şi pe pagina de internet a Statului
Major al Apărării.
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02569 RâmnicuVâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8, localitatea Râmnicu-Vâlcea, în data de 15.06.2022, până la ora
15.00, persoană de contact – secretarul comisiei de concurs, telefon 0250/733.985, int. 122.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02569
Râmnicu –Vâlcea, strada Mr. V. Popescu nr. 8, localitatea Râmnicu-Vâlcea şi pe pagina de internet a
Statului Major al Apărării, în data de 16.06.2022, ora 15.00.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02569 Râmnicu –Vâlcea, strada Mr.
V. Popescu nr. 8, localitatea Râmnicu-Vâlcea şi pe pagina de internet a Statului Major al Apărării, în
data de 17.06.2022, ora 15.00.
Bibliografia și tematica pentru concurs
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Bibliografia
Legea nr. 53 din 24.01.2003, Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.72 din 05.02.2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din
31.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 80 din 11.07.1995, privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 155 din 20.07.1995, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 446 din 30.11.2006 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12.12.2006, cu modificările și completările
ulterioare,
4. Hotărârea Guvernului României, nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale
de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial al României,
nr. 485 din 05.07.2002, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului României nr. 27 din 30.01.2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 84 din 01.02.2002
aprobată prin Legea 233 din 23.04.2003 publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 296 din
30.04.2002, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 223 din 24.07.2015, privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 556 din 27.07.2015, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101 din 10.09.2012 privind organizarea și
desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și
de primire în audiență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din
25.09.2002, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.24 din 15.02.2016 privind aprobarea Metodologiei
de întocmire a dosarului de pensionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
130 din 19.02.2016, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25 din 15.02.2016 - Ordin pentru aprobarea
procedurilor de recalculare și actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 23.03.2016, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului României, nr. 1294 din 20.12.2001 privind stabilirea locurilor de muncă și
activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții specifice pentru cadrele
militare în activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 849 din 29.12.2001, cu
modificările și completările ulterioare;
11. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.212 din 12.11.2019 - pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții specifice
personalului militar, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 930 din 19.11.2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Tematica
1.

1. Contractul individual de muncă. Timpul de muncă și timpul de odihnă. Salarizarea. Sănătatea și
securitatea în muncă. Dialogul social. Răspunderea juridică. Jurisdicția muncii.
2. Gradele cadrelor militare. Proveniența ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor. Trecerea în
rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare. Limitele de vârstă și stagiile minime în grad.
3. Îndeplinirea serviciului militar. Alte forme de pregătire a populației pentru apărare. Obligațiile și
drepturile cetățenilor care participă la pregătirea pentru apărarea țării.
4. Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și
nivelurilor de secretizare. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea,
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate.
Protecția informațiilor secrete de stat. Protecția surselor generatoare de informații-Infosec.
Contravenții și sancțiuni la normele privind protecția informațiilor clasificate.
5. Activitatea de soluționare a petițiilor și de primire în audiență.
6. Sistemul pensiilor militare de stat. Semnificația unor temeni și expresii. Alte drepturi de
asigurări sociale. Răspunderea juridică.
7. Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare. Procedura de recalculare și actualizare a
pensiilor militare de stat.
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8. Stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte
condiții specifice pentru cadrele militare în activitatea. Norme metodologice privind încadrarea
în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții specifice personalului militar.

NOTĂ:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în
parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările
ulterioare, după caz.
p.COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02569 RÂMNICU-VÂLCEA
Șeful de stat major
Locotenent-colonel
Nicolae OLARU
Întocmit
Șeful biroului personal și soluționare cereri rezerviști
Locotenent-colonel
Dumitru-Emil LUCA
Tel. RMNC STAR. 5049 -317, 315
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