ANUNŢ
Unitatea Militară 02039 Constanţa organizează concurs de încadrare pe perioadă
nedeterminată a postului vacant de execuţie de: „Referent de specialitate debutant în
microstructura Bibliotecă literatură militară şi beletristică".
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
-

-

cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02039 Constanţa (se
completează odată cu depunerea dosarului);
curriculum vitae - după modelul 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 tîrziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, conform legii,
după caz;
copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
copii ale documentelor de studii şi copii ale documentelor de absolvire ale unor cursuri sau
atestate profesionale, după caz;
copia carnetului de muncă conform cu originalul şi /sau o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi sau 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 ta informaţii clasificate sau a certificatului de securitate,
corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă'’ la concurs;
dosar de plastic cu şină.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă
vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 26.10.2016, între orele
07.30-15.30.
Dosarul de concurs se depune la sediul U.M. 02039, strada Fulgerului nr. 99, Constanţa,
persoane de contact: P.C.c. Busuioc Irena - secretar, telefon 0241 655 650/interior 269.

Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor 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 -minimum 15 ani;
4. Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. Deţinerea 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. Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
7. Candidatul să nu fi fost condamnat 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 necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului vacant sunt:
1. Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniile litere, drept şi administraţie
publică;
2. Nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris ai
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă";
3. Fară vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniile litere, drept şi administraţie publică;
4. Cunoştinţe de operare tehnică de calcul (exploatare periferice şi proceduri de lucru în reţea),
programe de aplicaţie procesare texte), tehnologia redactării computerizate în pachetul Microsoft
Office, administrare baze de date;
5. Dorinţa de perfecţionare, adaptarea la noutăţile legislative, comunicare eficientă eu personalul,
spirit de echipă, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
6. Gândire analitică, comunicare, creativitate, adoptare de decizii, focalizare pe rezultate, realizarea
de judecăţi/raţionamente, motivare, lucru în echipă.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul: U.M. 02039, Strada Fulgerului nr. 99.
Constanţa şi pe pagina de internet, în data de 28.10.2016, orele 15.30.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M.
02039, Strada Fulgerului nr. 99, Constanţa, în data de 31.10.2016, până la ora 15.30, persoană de
contact: P.C.c. Busuioc Irena, telefon 0241 655 650/interior 269.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la
sediul U.M. 02039, Strada Fulgerului nr, 99 şi pe pagina de internet, în data de 01.11.2016, până la
ora 15.30.
Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02039, Strada Fulgerului nr. 99, Constanţa, pe data
04.11.2016, între orele 10.00 - 12.00.
Rezultatele la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02039, Strada Fulgerului nr. 99,
Constanţa şi pe pagina de internet, pe data de 07.11.2016, orele 15.30;

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M, 02039, strada
Fulgerului nr. 99. Constanţa, în data de 08.11.2016, până la ora 15.30, persoană de contact:
P.C.c. Busuioc Irena, telefon 0241 655 650, interior 269.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M.
02039, Strada Fulgerului nr. 99, Constanţa şi pe pagina de internet, în data de 09.11.2016,
până la ora 15.30.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02039, strada Fulgerului nr. 99, Constanţa, pe data de
10.11.2016, începând cu orele 10.00.
Rezultatele interviului se afişează la sediul U.M. 02039, Strada Fulgerului nr. 99, Constanţa şi
pe pagina de internet pe data de 11.1I.2016, orele 15.30;
Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02039, strada
Fulgerului nr. 99, Constanţa, pe data 14.11.2016, între orele 07.30 – 15.30, persoană de
contact: P.C.c. Busuioc Irena. telefon 0241 655/ interior 269;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02039,
Strada Fulgerului nr. 99, Constanţa şi pe pagina de internet, în data de 15.11.2016, până la ora
15.30.
Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02039, Strada Fulgerului nr. 99,
Constanţa şi pe pagina de internet, în data de 16.11.2016, ora 15.30.
Tematica de concurs:
1. Clasificarea, declasificarea şi trecerea la un nivel interior de secretizare a informaţiilor;
2. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
3. Accesul la informaţii clasificate;
4. Structuri cu responsabilităţi în domeniile protecţiei informaţiilor clasificate;
5. Măsuri de protecţie a personalului;
6. Zone de securitate;
7. Măsuri de asigurare a protecţiei fizice;
8. Reguli privind controlul accesului;
9. Reguli privind redactarea, dactilografierea, evidenţa, multiplicarea, manipularea, păstrarea,
transmiterea, împachetarea, transportul şi distrugerea documentelor clasificate;
10. Protectia surselor generatoare de informaţii;
11. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
12. Colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondentei clasificate;
13. Pregătirea pentru expediere a corespondenţei clasificate;
14. Predarea-primirea corespondenţei clasificate;
15. Protecţia corespondenţei clasificate;
16. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
17. Contravenţii şi sancţiuni la normele privind protectia informaţiilor clasificate.
Bibliografia de concurs:
1. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate;
2. Legea nr.16 din 02.04 1996- Legea arhivelor naţionale;
3. Legea nr. 544 din 12.07 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
4. Legea nr. 358 din 06.06.2002, pentru modificarea şi completarea Legii arhivelor naţionale nr.
16/1996;
5. Legea nr. 371din 05.10.2006, pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii
de interes public;
6. Legea nr. 380 din 05.10.2006,pentru modificareaLegii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii
de interes public;
7. Legea nr.474 din 12.12.2006, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 39/2006, pentru
modificarea şi completarea Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996;
8. Legea nr.188 din 19.06.2007, pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţii de interes public;

9. Legea nr.268 din 01.10.2007, pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate;
10. H.G. nr. 585din 13.06.2002 - Standarde naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în
România;
11. H.G. nr. 781 din 25.07.2002 - privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
12. H.G.nr. 1349 din 27.11.2002 - privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul
României, a corespondenţei clasificate;
13. H.G. nr. 172 din 12.02 2004, pentru modificarea şi completarea H.G. 1349/ 2002 privind
colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate;
14. H.G nr. 590 din 21.04.2004, pentru modificarea anexei la Normele privind protecţia informaţiilor
clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin H.G. 353 /
2002;
15. H.G. nr. 2202 din 30.11.2004, pentru modificarea şi completarea art. 152 din standardele
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585 din
13.06.2002;
16. H.G. nr. 185 din 09.03.2005 privind modificarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România aprobate prin H.G. 585 / 2002;
17. H.G. 464 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete
de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale;
18. Ordonanţa de urgenţă nr. 14 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare,
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
19. Ordonanţa nr. 2 din 12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
20. Ordonanţa de urgenţă nr.16 din 09.03.2005 privind modificarea Legii 182/2002 şi a Legii nr.
333/2003;
21.Ordonanţa de urgenţă nr. 39 din 31 mai 2006, pentru modificarea şi completarea Legii arhivelor
naţionale nr. 16/1996.
NOTE:
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.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul U.M. 02039, Strada
Fulgerului nr. 99, Constanţa, precum şi la numărul de telefon 0241 655 650, int. 269.

