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ANUNŢ 
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  

de execuție de  Referent de specialitate gr. I  în Biroul instrucție la Operații și 

instrucție la Școala de instruire pentru comunicații, tehnologia informației și 

apărare cibernetică 
 

 

Postul pentru care se organizează concurs este Referent de specialitate gr. I în Birou 

instrucție la Operații și instrucție a U.M. 01606 Sibiu. 

 

Principalele cerinţe ale postului: execută ordinele/dispoziţiile, sarcinile de lucru primite de la 

şeful compartimentului, în volum complet şi de calitate, la termenele stabilite, conform indicaţiilor, 

precizărilor şi rezoluţiilor acestuia. Informează şeful compartimentului în timp oportun de 

executarea/îndeplinirea acestora; întocmeşte planul manifestărilor pe linie de tradiții și cultură la nivelul 

SICTIAC şi urmăreşte executarea acestuia; îndrumă și participă la activitatea de organizare şi desfăşurare a 

manifestărilor pe linie de tradiții și cultură prevăzute în regulamente sau precizate prin ordine şi dispoziţii 

ale eşaloanelor superioare. 

  

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
 

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare 01606 Sibiu - se va 

completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;  

 curriculum vitae – model european;  

 certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să 

candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, 

valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului;  

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

copii ale 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;   

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  

 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;  

 acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei 

postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs – se va completa la sediul unităţii 

la momentul depunerii dosarului.  
 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 17.09.2021, ora 15.00. 

  

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, persoană de contact Plt.adj. PUMNEA Sorin, secretar, telefon 0269 / 233930, int. 

112. 
 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:  
1. deținerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliul în România; 

2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

                                                 
 Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea 

verificării conformităţii 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. 



 

2 din 3 

4. deținerea capacității depline de exerciţiu; 

5. deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. persoana care dorește să candideze trenuie 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 funcţiei, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt: 

1. absolvirea cu diploma de licență a studiilor superioare;  

2. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens 

este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în 

vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în 

situaţia în care va fi declarată „admisă”; 

3. minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare;  

4. cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)- nivel 

foarte bun; 

5. rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, 

meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat 

al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, 

capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 22.09.2021 ora 15.00, la 

sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet. 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 

01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 23.09.2021, până la ora 

15.00; persoană de contact secretar: Plt.adj. PUMNEA Sorin, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează în data 24.09.2021, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

 

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, în data de 28.09.2021, ora  10.00; 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 29.09.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 

01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01606 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 30.09.2021, până la ora 15.00 

persoană de contact secretar: Plt.adj. PUMNEA Sorin, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 

01.10.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, 

localitatea Sibiu, în data de 04.10.2021, ora  10.00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 05.10.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 

Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01606 Sibiu, 

bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu, în data de 06.10.2021, până la ora 15.00; persoană 

de contact secretar: Plt.adj. PUMNEA Sorin, telefon 0269 / 233930, int. 112. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de 

07.10.2021, ora 15.00, la sediul U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea 

Sibiu şi pe pagina de internet. 
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Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 08.10.2021, ora 15.00, la sediul 

U.M. 01606 Sibiu, bulevardul Vasile Milea, nr.3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet. 

 

 Tematica de concurs: 
1. Organizarea și funcționarea structurilor central ale M.Ap.N.; 

2. Structura de forte a armatei; 

3. Principii fundamentale ale codului muncii; 

4. Contractul individual de muncă; 

5. Modificarea contractului individual de muncă; 

6. Suspendarea contractului individual de muncă; 

7. Încetarea contractului individual de muncă; 

8. Timpul de muncă și timpul de odihnă; 

9. Norme generale de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 

10. Informații secrete de serviciu; 

11. Obligații, răspunderi și sancțiuni privind protecția informațiilor clasificate; 

12. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; 

13. Ceremonia militară; 

14. Reguli privind comportarea pe timpul ceremoniilor militare; 

15. Ceremonii militare la nivel central; 

16. Ceremonii militare la nivel de garnizoană 

17. Ceremonii militare la nivel unitate 

18. Arborarea drapelului României; 

19. Intonarea imnului national al României 

 

            Bibliografia de concurs: 
1. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

republicată în Monitorul Oficial nr.  867/02.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(M.O. nr. 345/18.05.2011); 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice (M.O. nr. 1105/26.11.2004); 

4. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare (M.O. nr. 248/12.04.2002); 

5. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare (M.O. nr. 646/26.07.2006); 

6. Ordinul M 63/2013 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor 

militare (M.O.  nr. 396/01.07.2013); 

7. Legea 75/1994 (actualizată) privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național 

și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (M.O. nr. 

237/26.08.1994) 

 

NOTE: 

 1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul UM 01606 Sibiu, Bulevardul Vasile Milea, nr. 3-

5, telefon contact 0269 / 233930, int. 112. 

 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 


