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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 catedra pregătire tehnico-ştiinţifică 

-1 (unu) posturi vacante de personal civil contractual, PROFESOR STUDII SUPERIOARE DE 

LUNGA DURATA DEBUTANT, GRAD DIDACTIC DEFINITIV, II-I, profilul,”Ştiinţe inginereşti”, 

domeniul,”Informatică” conform „Centralizatorului privind disciplinele, domeniile şi specializările 

probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământ” din 05.03.2019,  funcţie 

contractuală pe perioadă determinată. 

-1 (unu) posturi vacante de personal civil contractual, PROFESOR STUDII SUPERIOARE DE 

LUNGA DURATA DEBUTANT, GRAD DIDACTIC DEFINITIV, II-I, profilul,”Electrotehnică” şi 

profilul,”Ştiinţe inginereşti”, domeniul „Electrotehnică” „Electromecanică/Electrotehnică”, 

specializarea, conform „Centralizatorului privind disciplinele, domeniile şi specializările probele de 

concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământ” din 05.03.2019,care completează 

Ordinul Ministrului educaţiei naţionale numărul 3108/2018-Discipline Tehnologice, funcţie 

contractuală pe perioadă determinată. 

 

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. 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 sunt: 

 absolvirea cu examen de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau 

echivalentă acesteia în profilul postului sau absolvirea cu examen de licenţă a unei instituţii 

de învăţământ superior în profilul postului; 

 finalizarea cu certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică; 

 nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, 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”; 

 cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office; 

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

şi sinteză, rezistenţă la stres.  

 
 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
Nr. 

Crt. 
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT 

1. 
Depunerea dosarelor  

de concurs 

11.11.2019  – 15.11.2019 

Intervalul orar 08.00-14.00 

0238.719.107, 

int. 214  

2. Selecţia dosarelor de concurs 18-19.11.2019  

3. 
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de 

concurs  

20.11.2019 

ora 14.00 
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4. 
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire  

la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 

21-22.11.2019 

Intervalul orar 

08.00-14.00 

0238.719.107, 

int. 214 

5. 

Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 

concurs şi afişarea rezultatelor 

23.11.2019 

Până ora 15.00 
 

6. Proba 1- Inspecţie specială la clasă 
25.11.2019  

Începând cu ora 08.00 
 

7.  
Proba 2- Proba scrisă din didactica 
specialităţii de profil  

27.11.2019 
Începând cu ora 08.00 

 

8. 
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire  

la rezultatul probei scrise 

28.11.2019 

Începând cu ora 08.00 
 

9.  Proba 3- Interviu 
29.11.2019 

Începând cu ora 08.00 
 

10. Afişarea rezultatelor finale 02.12.2019  

 

                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; (se completează la sediul unităţii militare); 

b) copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificatul profesional (ultimul pentru 

absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în anul 

şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ, 

din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii, specializarea 

dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi 

promovat modulul pedagogic; 

c) copii de pe cetrificatele de obţinere a gradelor didactice; 

d) copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat 

numele); 

e) copia deciziei inspectoratului şcolar sau a intreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă 

este cazul); 

f) copie de pe cartea de identitate; 

g) copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de 

evidenţă a salariaţilor (REVISAL); 

h) avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 

i) declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea 

funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat(ă) din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă prin condamnare. 

Notă: Documentele anexate, în copie vor fi prezentate şi în original, pentru a fi certificate “în 

conformitate cu originalul” de către un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a 

concursului. 

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

www.smmmsfa.ro precum şi la sediul instituţiei până la data de 13.11.2019. 
 

http://www.smmmsfa.ro/

