
       
 

ANUNŢ 
privind organizarea concursului de încadrare pe perioadă nedeterminată  

a unui post vacant de personal civil contractual  

din cadrul Unităţii Militare 01377 Medgidia 

(pentru afişare la sediul unităţii militare organizatoare şi pe site-ul www.forter.ro,) 

 

Unitatea Militară 01377 Medgidia din Ministerul Apărării Naţionale organizează 

concurs pentru ocuparea unui post  vacant de personal civil contractual, astfel: 

- REFERENT DE SPECIALITATE, GR III, din cadrul compartimentului 

asistenţă psihologică.  
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 

conţine următoarele documente:  

 cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01377 

Medgidia; 

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

după caz;  

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;  

 copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverinţelor care atestă vechimea 

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

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Declaraţia este valabilă până la 

obţinerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului;  

 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; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele 

emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

 curriculum vitae; 

 scrisoare de recomandare de la ultimul angajator;  

 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 „admis” la concurs. 

Documentele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 01377 Medgidia, strada 

Republicii, nr. 103, localitatea Medgidia, Județul Constanța, persoane de contact plt. GAVRILĂ 

George şi sg.maj. CHISOCEANU Georgian, telefon 0241.810061, int.105, în zilele lucrătoare 

în intervalul 14-27.06.2022, orele 08.00-16.00. 

Condiţiile generale necesare pentru ocuparea postului sunt: 

 deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii 

Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în 

România; 

 cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; 

 vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

http://www.forter.ro/


 deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza 

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

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

 persoana 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. deţinerea avizului de liberă practică (atestat de psihologie cu drept de 

liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale);  

2. treapta de specializare: minimum psiholog în supervizare; 

3. declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că înscrisurile din 

documentele depuse la dosar sunt reale. 

4. acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificare sau a certificatului de securitate, 

corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat “admis” la concurs- se va 

completa la sediul unităţii militare la momentul depunerii dosarului”; 

5. starea de sănătate – apt medical şi psihologic (aviz de la psiholog acreditat 

pe psihologia muncii); 

6. păstrarea confidenţialității datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 

7. capacitate de comunicare şi relaționare; 

8. rezistență la efort psihic, capacitate de concentrare; 

9. loialitate faţă de instituția militară, conduită morală şi profesională. 

10. vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni; 
     Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.06.2022, ora 

15.00. 

                 Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 24.06.2022, ora 16.00 . 

Termenul în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: 

     1. Proba scrisă (test grilă): în data de 05.07.2022, orele 10.00-13.00; 

Termenul în care se pot depune contestaţiile: 07.07.2022, între orele 09.00-15.00; 

Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor: 08.07.2022, ora 15.30; 

     2. Interviul: în data de 11.07.2022, între orele 10.00-14.00; 

Termenul în care se pot depune contestaţiile: 12.07.2022, între orele 08.30-15.00; 

Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor: 13.07.2022, ora 16.00; 

Termenul în care se afişează rezultatele finale: 14.07.2022, ora 16.00.  

  

Bibliografia de concurs:  

 Legea nr. 213/2004 privind Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 

liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 

România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 01.06.2004; 

  Hotărârea Guvernului 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 România, publicată în Monitorul Oficial, nr.721 din 09.08.2005; 



 Ordinul ministrului apărării naţionale nr M 110 din 07.06.2021 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa 

psihologică în Armata României; 

 DSM – V – (2016), Manual de diagnostic şi clasificare statistică a 

tulburărilor mentale, American Psychiatric Association, Ed. Medicală Callisto Bucureşti; 

 Popa, M. (2012), Psihologie militară, Ed. Polirom, Iaşi; 

 Popa, M. (2008), Introducere în psihologia muncii,  Ed. Polirom, Iaşi; 

 Popa, M. (2008), Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS, Ed. 

Polirom, Iaşi; 

 Constantin, T. (2012), Pregătirea şi realizarea evaluării psihologice 

individuale, Ed.Polirom, Iaşi; 

 Ciorbea, I. (coord.) (2015), Evaluarea psihologică aplicată. Repere teoretice şi 

practice, Ed.Trei, Bucureşti; 

 Popa, M. (2008), Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS, Ed. 

Polirom, Iaşi; 

 Sava, F. (2004), Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice 

complementare, Ed. ASCR, Cluj Napoca. 

 

 

 In  termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale 

concursului candidatul declarat ADMIS trebuie sa se prezinte la post- art. 40 din Hotărârea 

Guvernului nr. 286/ 2011.  In termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului 

candidatul poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, care să nu depăşească 20 de 

zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului in cazul in care nu se poate prezenta in 

termenul de 15 zile calendaristice 

          Documentul a fost întocmit în urma consultării următoarelor documente: 

 - Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea “Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice”, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014; 

- Manualul Editia II /2015 “Manual de proceduri aplicabile personalului civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale”; 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea “Normelor 

privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal 

civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale”; 

 

 

 

 

 


