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ANUNŢ 

U.M. 01940 Boboc, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru 

ocuparea unor posturi vacante 

 

Posturile pentru care se organizează concurs sunt următoarele: 

 

1. la compartimentul personal 

-1 (unu) post de personal civil contractual, la compartimentul personal, expert debutant; 

Condiţiile specifice sunt: 

- studii superioare: domeniul de studii:sociologie, specializarea:resurse umane; 

                               domeniul de studii:psihologie, specializarea: psiholog. 

   - vechime: nu este cazul; 

   - cunoştinţe de operare pe calculator; 

- abilitatea de negociere, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză 

şi   sinteză, rezistenţă la stres.  

 

2. la biroul financiar contabil 

-1 (unu) post vacant de personal civil contractual, la biroul financiar  contabil, la casierie, casier 

debutant, casier 

Condiţiile specifice sunt: 

- studii medii – bacalaureat. 

   - vechime: nu este cazul; 

- cunoştinţe de operare pe calculator; 

 

Condiţiile generale pentru ocuparea postului 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 adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
6. îndeplineşte condiţiile de studii 

7. 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. 
 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 
Nr. 

crt. 
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT 

1. 
Depunerea dosarelor  
de concurs 

Până la data de 03.12.2019  
Intervalul orar 10.00-14.00 

0238.719.107, 
int. 214  

2. Desfăşurarea probei scrise 09.12.2019 ora 10  

3. Desfăşurarea probei interviu 12.12.2019 ora 09  

4. 
Comunicarea rezultatelor finale ale 

concursului 
17.12.2019 

0238.719.107, 

int. 214 

 

                Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

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

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

    d) extras din REVISL,  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; 

    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. 

          Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

          În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria 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. 

          Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor, cu acestea. 
 

           Tematica şi bibliografia pentru fiecare post vor fi publicate pe pagina de internet 

http://www.afas.ro/smmmsfa precum şi la sediul instituţiei până la data de 15.11.2019. 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit Lt.-col.Marius-Vasile LUPU 
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