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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a 1 (una) funcţie de 

personal civil contractual vacantă, de expert debutant gr. III-I (expert 

gr.II), cunoaştere şi asistenţă psihologică, la U.M. 01940. 
 

REPUBLICAT LA DATA DE 06.04.2016 
 

Postul vacant pentru care se organizează concursul este de personal civil contractual, 

expert debutant gr.III-I (expert gr.II), cunoaştere şi asistenţă psihologică. 

Principalele cerinţe ale postului sunt desfăşurarea activităţilor specifice de cunoaştere şi 

asistenţă psihologică, potrivit legislaţiei naţionale şi a normelor interne specifice. 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 

  cerere de înscriere la concurs adresată comandantului/şefului unităţii militare 

organizatoare; 

  curriculum vitae – model european; 

  certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria 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 de studii; 

  copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după 

caz; 

  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, atestată pe baza unui certificat medical, eliberat pe 

un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 

împreună cu Ministerul Sănătăţii;; 

  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.  

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 20.04.2016 , ora 15.00. 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01940, localitatea Boboc, comuna 

Cochirleanca, judeţul Buzău, persoană de contact lt. cdor Marian CRĂCIUN, secretar, telefon 

0238.719.135,  int. 214.  

 

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; 

4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza unui certificat 

                                                        
 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. 
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medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, împreună cu Ministerul Sănătăţii; 

6. 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 necesare pentru ocuparea postului sunt:  

1. Absolvirea cu diplomă de licenţă, a studiilor superioare în domeniul „Psihologie/ Psiho-

sociologie”;  

2. Deţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea  „Psihologie educaţională, consiliere 

şcolară şi vocaţională”, treaptă de specializare minim „practicant în supervizare” sau în specialitatea 

„Psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, treaptă de specializare minim 

„practicant în supervizare”; 

3. Nivelul de acces la informaţii clasificate este „Secret”, fiind necesar acordul scris al 

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”;  

4. Minim 3 (trei) ani vechime în muncă sau minim 3 (trei) ani vechime în specialitatea 

necesară - studii superioare, în domeniul „Psihologie”;  

5. Cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel bun;  

6. Abilitatea de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi 

sinteză, rezistenţă la stres.  

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 22.04.2016 la sediul U.M. 

01940 Boboc, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 

http://www.afas.ro/smmmsfa, în data de 22.04.2016. 

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

U.M. 01940 Boboc, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău pînă data de 25.04.2016 

până la ora 15.45, persoana de contact lt. cdor Marian Crăciun, secretar, telefon 0238.719.135,  int. 

214. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 

afişează la U.M. 01940 Boboc, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina 

de internet http://www.afas.ro/smmmsfa, în data de 26.04.2016 

 

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

 
1. PROBA SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M. 01940, localitatea Boboc, comuna 

Cochirleanca, judeţul Buzău, în data de 09.05.2016, ora  10.30; 
Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 10.05.2016 la sediul U.M. 01940 Boboc, 

localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 
http://www.afas.ro/smmmsfa; 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 01940 

Boboc, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău în data de 11.05.2016 până la ora 

15.45, persoana de contact lt. cdor Marian Crăciun, secretar, telefon 0238.719.135,  int. 214. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 

01940 Boboc, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 

http://www.afas.ro/smmmsfa, în data de 12.05.2016. 
 

2. INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M. 01940, localitatea Boboc, comuna 
Cochirleanca, judeţul Buzău în data de 16.05.2016, ora 10.00; 

 Rezultatul la interviu se afişează în data de 17.05.2016 la sediul U.M. 01940 Boboc, 
localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 
http://www.afas.ro/smmmsfa; 
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Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01940, 

localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău în data de 18.05.2016 până la ora 15.45; 

persoana de contact lt. cdor Marian Crăciun, secretar, telefon 0238.719.135,  int. 214. 

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 

01940, localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet 

http://www.afas.ro/smmmsfa, în data de 19.05.2016. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01940, localitatea Boboc, 

comuna Cochirleanca, judeţul Buzău şi pe pagina de internet http://www.afas.ro/smmmsfa, în data 

de 19.05.2016. 

 

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. 

 

      

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA MINIMALĂ RECOMANDATĂ 

pentru concursul de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  

expert debutant gr. III-I (expert gr.II), cunoaştere şi asistenţă psihologică, 

la U.M. 01940.      

TEMATICĂ BIBLIOGRAFIE 

Evaluare personalităţii 

1. DAFINOIU I., Personalitatea. Metode calitative de abordare. 

Observaţia şi interviul, Ed. Polirom, 2007: cap. II- Studiul şi 

evaluarea personalităţii. Probleme generale, cap.IV- Observaţia, 

cap. V-Interviul psihologic-cadrul general;  

2. MINULESCU M., Chestionarele de personalitate în evaluarea 

psihologică, Ed. Garell Publishing House, Bucureşti 1996: cap. III 

Inventarul de personalitate California – H. Gough; cap. V 

Chestionare de personalitate construite de R.B. Cattell; cap. VI 

Chestionare construite de H.J. Eysenck 

Psihologie organizaţională 

3. VLĂSCEANU M., Organizaţii şi comportament 

organizaţional, Ed. Polirom, 2003, cap. II- Specificul 

organizaţiilor şi al organizării sociale, cap. VI- Motivaţie, 

satisfacţie, performanţă; 

4. CONSTANTIN T., Evaluarea psihologică a personalului, Ed. 

Polirom, Bucureşti, 2004: partea a IV-a – Dimensiuni psihologice 

relevante pentru performanţă; partea a V-a – Evaluarea 

psihologică la nivelul colectivelor de muncă; 

Cosiliere psihopedagogică 

5. ION ALEXANDRU DUMITRU, Consiliere psihopedagogică. 

Baze teoreticeşi sugestii practice, Ed. Polirom, 2008, secţiunea II- 

Consilierea psihopedagogică. Conţinut şi specific. 

Repere legislative ale 

profesiei de psiholog 

6. Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu 

drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 492 din 01.06.2004, cu modificările şi completările 

ulterioare (modificat prin Legea nr. 187/2012, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 757 din 12.11.2012); 

7. Hotărârea de Guvern nr. 788 din 14.07.2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
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TEMATICĂ BIBLIOGRAFIE 

România, publicată în Monitorul Oficial nr. 721 din 09.08.2005 cu 

modificările şi completările ulterioare (modificat prin H.G. nr. 

215/30.04.2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

271 din 14.05.2013); 

8. Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din 

România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea 

şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, 

societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public 

sau privat, în regim salarial; 

9.  Hotărârea nr. 2 a preşedintelui Comitetului director al 

Colegiului Psihologilor din România privind aprobarea 

Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, 

Cartea I, din 21.03.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 679 

din 17.09.2014. 

10.  Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.-105 din 

20.09.2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa 

psihologică în Armata României, publicat în Monitorul Oficial nr. 

716 din 01.10.2014, modificat şi completat cu Ordinul ministrului 

apărării naţionale nr. M.-7 din 29.01.2015, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 92 din 04.02.2015; 

11.  Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă 

practică; 

 

 
 


