
1 din 5 

ANUNŢ1 
privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie  

de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de: 
 
 
 

 Informatician debutant, studii medii, fără vechime în specialitatea postului, 
din cadrul Catedrei electronică şi informatică 

 
 

Principalele cerinţe ale postului:  
Gestionarea şi verificarea permanentă a stării de funcţionare a echipamentelor de calcul din 

dotare şi asigurarea utilizării în bune condiţii a acesteia; întreţinerea şi administrarea site-ului şcolii; 
Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

 
 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02068 Constanţa – se 

completează odată cu depunerea dosarului;  
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul; 
- 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; 

- carnetul de muncă şi/sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- cazierul 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. 
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; 
 certificatul de integritate comportamentală, eliberat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, 
Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative; 
          - certificatul (adeverinţa) de integritate comportamentală, eliberată de Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean,  conform L 118/2019; 

- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) 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. Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

- curriculum vitae – model european;  
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată 
cu depunerea dosarului; 

- dosar de plastic cu şină. 
 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele 
care atestă vechimea în muncă vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.11.2019, ora 15.00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea 

Constanţa, persoana de contact, secretar, Lt.col. Negru Iulian-Ioan, Pcc Chirtop Livia; telefon 
0241/655650, int. 0212, 0289.   
 
 
 

                                                
1 pentru afişare la sediul unităţii şi pe pagina de internet www.smmmfn.ro 
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Condiţiile generale pentru ocuparea postului: 
 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 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; 
- nu a 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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului: 
 

a) absolvirea studiilor medii cu diplomă de bacalaureat; 
b) absolvirea cursurilor ECDL 
c) vechime în muncă: nu se solicită; 
d) experienţa profesionala: nu se solicită; 
e) 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 „admis”; 

f) disponibilitate pentru program de lucru inegal, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi  
sărbători legale; 

g) apt de munca; 
h) rezistenţă la efort fizic şi psihic; spirit de iniţiativă, capacitate de adaptare la specificul 

instituţiei; abilitatea de comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres, integritate morală, loialitate 
fata de instituţie, respectarea restricţiilor impuse de specificul instituţiei militare.   

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea 
Constanţa, în perioada 28.10-08.11.2019, între orele 08.00-15.00; persoana de contact: secretar 
Lt.col. Negru Iulian-Ioan, Pcc Chirtop Livia, telefon 0241/655650, int. 0212, 0289.   

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii 
nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro, în data de 12.11.2019, până 
la ora 15.00. 

 

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul 
U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, în data de 13.11.2019, în intervalul orar 
08.00 - 15.00. 

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se 
afişează la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, 
www.smmmfn.ro, în data de 14.11.2019, până la ora 15.00. 

 
 
 

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

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea 
Constanţa în data de 18.11.2019, în intervalul orar 10.00-13.00. 

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 19.11.2019, până la ora 15.00, la sediul 
U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro 
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Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02068, str. 
Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, în data de 20.11.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; 
persoana de contact, secretar Lt.col. Negru Iulian-Ioan, Pcc Chirtop Livia, telefon 0241/655650, int. 
0212, 0289. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 
02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro, în 
data de 21.11.2019, până la ora 15.00. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa 
în data de 22.11.2019, în intervalul orar 10.00-13.00. 

Rezultatul la proba interviu se afişează în data de 25.11.2019, până la ora 15.00, la sediul 
U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro 

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei interviu se depun la sediul U.M. 02068, str. 
Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa, în data de 26.11.2019, în intervalul orar 08.00-15.00; 
persoana de contact, secretar Lt.col. Negru Iulian-Ioan, Pcc Chirtop Livia, telefon 0241/655650, int. 
0212, 0289. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba interviu se afişează la sediul 
U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro, 
în data de 27.11.2019, până la ora 15.00. 

 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02068, str. Dezrobirii nr. 80, 
localitatea Constanţa şi pe pagina de internet, www.smmmfn.ro, în data de 28.11.2019, ora 15.00.  

 

  
 Tematica şi bibliografia pentru postul de Informatician, debutant, studii medii: 
 

  
TEMATICA 

1. Accesul la informaţii clasificate în M.Ap.N.; 
2. Condiţii de păstrare a informaţiilor clasificate; 
3. Drepturi şi obligaţii ale personalului civil contractual; 
4. Calculatoare personale - arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare 

defecte, depanare; 
5. Instalare, configurare şi administrare sisteme de operare Microsoft Windows XP, 7, 8 şi 10; 
6. Instalare şi configurare staţii de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicaţii; 
7. Instalare şi configurare echipamente periferice: imprimante, scanere, etc.; 
8. Cunoştinţe despre echipamentele de reţea (switch, router); 
9. Instalare, configurare şi utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, 

Publisher); 
10. Lucrul cu fișiere grafice (jpg, png, wmf) și programe de prelucrare grafică (Gimp, 

Inkscape), lucru și prelucrare fișiere tip pdf; 
11. Instalare, configurare, administrare şi lucrul cu browsere (IE, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera) și programe de mesagerie electronică (Outlook, Mozilla Thunderbird); 
12. Noţiuni despre securitate electronică (identificare și evitare phishing email, scam email); 
13. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările 
      ulterioare:  Capitolul IV: Obligaţiile lucrătorilor; 
         Capitolul  V:  Supravegherea sănătăţii; 
                        Capitolul VI: Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; 
                        Capitolul VII: Grupuri sensibile de riscuri. 
14. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial 

nr.633/21.07.2006, cu modificările şi completările  ulterioare: 
Capitolul  I:  Obligaţii generale; 
Capitolul II:  Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor 

Secţiunea 1:  Obligaţii generale; 
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Secţiunea 6:  Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi a 
salariatului;  

15. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

Secţiunea 1: Clasificarea informaţiilor clasificate; 
Secţiunea 3: Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate; 
Secţiunea 5: Accesul la informaţiilor clasificate.  

16. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 
serviciu. 

17. Ordinul nr. M.9 din 6 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale 
     Capitolul I:  Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor 

Secţiunea 3 – Accesul la informaţii clasificate 
     Capitolul IV: Protecţia documentelor clasificate 

Secţiunea 2: Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate 
Secţiunea 3: Particularităţi privind categoriile de documente cu destinaţie specială 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
1. Utilizare MS OFFICE 2003/2007/2010, referinţă https://support.office.com/ro-ro/; 
2. Reţele de calculatoare – Andrew S. Tanenbaum; 
3. Reţele de comunicaţii între calculatoare – Ion Bănică; 
4. Operating Systems - A.Tanenbaum,  Prentice Hall, 2001; 
5. Sisteme de operare: Manual pentru licee cu profil de informatică. –  Mărşanu, R. Cl. X. 

Editura ALL, Bucureşti, 1998; 
6. Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat; 
7. Reţele locale de calculatoare - proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerică 

Greavu Şerban; 
8. Sisteme de operare – Remus Joldeş; 
9. Birotica, Ediţia a II-a, – S. Nitchi s.a. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005; 
10. Tot ce trebuie să știi despre Internet –  Traian Anghel, Editura Polirom, 2011; 
11. Computer și internet fără profesor, Windows 7: Operațiuni de bază, Vol. 15 –  ***, Ed. 

Litera, 2011; 
12. Computer si internet fără profesor, Windows 7: Aplicații generale, Vol. 16  –  ***, Ed. 

Litera, 2011; 
13. Computer și internet fără profesor, Internetul: Începeți navigarea, Vol. 3 –  ***, Ed. Litera, 

2011; 
14. Manual ECDL Utilizarea computerului Windows 10 - Raluca Constantinescu, Ionut 

Danaila; 
15. Manual ECDL Utilizarea computerului Windows 8 - Raluca Constantinescu, Ionut Danaila; 
16. Manual ECDL Utilizarea computerului - Windows 7 - Raluca Constantinescu, Ionut 

Danaila; 
17. Manual ECDL Editare de text - Microsoft Word 2016 - Raluca Constantinescu, Ionut 

Danaila; 
18. Manual ECDL Calcul tabelar - Microsoft Excel 2016 - Raluca Constantinescu, Ionut 

Danaila; 
19. Manual ECDL Prezentari - Microsoft PowerPoint 2016 - Raluca Constantinescu, Ionut 

Danaila; 
20. Manual ECDL Instrumente online - Microsoft Outlook 2016 - Raluca Constantinescu, Ionut 

Danaila; 
21. Manual ECDL IT Security - Manea George Cristian; 
22. Manual ECDL Image Editing - GIMP 2.8 - Manea George Cristian; 
23. Utilizare Windows XP si Office 2010, Gabriel Gasparesc, Editura Matrix Rom; 
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24. Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

25. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial 
nr.633/21.07.2006, cu modificările şi completările  ulterioare; 

26. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

27. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 
serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; 

28. Ordinul nr. M.9 din 6 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 
informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale publicat în  Monitorul Oficial nr. 
115 din 28 februarie 2013; 

29. http://office.microsoft.com/en-001/training/ 
30. http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx 

 
 
 
NOTE: 
1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02068 Constanţa, strada Dezrobirii nr. 80, 

Constanţa, telefon contact 0241/655650, int. 0289, 0212. 
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi 

completările ulterioare, după caz. 
3. Informaţii privind bibliografia se pot obţine la sediul U.M. 02068 Constanţa, strada 

Dezrobirii nr. 80, Constanţa, telefon contact 0241/655650, int. 0289, 0212. 
4. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare 

probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 
 


