
   
 
 

ANUNŢ 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil 

contractual 
 
 

        U.M. 01940 Boboc, cu sediul în com. Cochirleanca, judeţ Buzău, telefon 0238727674, 
interior 214, organizează concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată  a următoarului 
post vacant de personal civil contractual: 

- de execuţie: Referent debutant -1(unu) post, Structura de srijin decizional/Compartiment 
documente clasificate; 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: 
       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; 
       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) copii ale documentelor de absolvire a unui curs de arhivar; 
         e) extras din REVISAL,  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea 
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
       f) certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea 
certificatului  de cazier, care seprezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului; 
      g) 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; 
      h) curriculum vitae. 
      i) 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. 
           Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
           Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, cursuri de specializare şi carnetul 
de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea.  
 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual, 
Referent debutant, sunt: 

      a) studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
b) vechime în muncă sau în specialitate: nu este cazul; 

      c) absolvirea unui curs de arhivar; 
      d) abilităţi în redactarea, gestionarea şi manipularea documentelor; 

Condiţiile generale necesare pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual, 
Referent debutant, sunt: 

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

              b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
              c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 



              d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
              e) 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; 
              f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
             g) 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. 

             La sediul U.M. 01940 Boboc, se va desfăşura concursul/examenul pentru ocuparea postului 
vacant  de Referent debutant şi tipul probelor, datele şi orele desfăşurării concursului, sunt prevăzute în 
graficul alăturat: 

NR. 
CRT. ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII 

DATA LIMITĂ / 
ORA/PERIOADA 

 
CONTACT/ 
LOCAŢIE 

1. 
Publicarea anunţului privind organizarea 
concursului 

 29.06.2022 
Intervalul orar 07.30-

15.30 

 
 

2. Depunerea  dosarelor de concurs 
30.06.2022 -13.07.2022 

 
Sediul U.M. 
01940 Boboc 

3. Selecţia dosarelor de concurs 14.07.2022 
 
 

4. 
Afişarea  rezultatelor selecţiei dosarelor 
de concurs 

15.07.2022 
 

smmmsfa.ro şi la 
sediul U.M.01940 

Boboc 

5. 
Depunerea eventualelor contestaţii cu 
privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 
concurs 

18.07.2022 
Sediul U.M. 
01940 Boboc 

6. 
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu 
privire la rezultatul selecţiei de dosarelor 
de concurs şi afişarea rezultatelor 

19.07.2022 
smmmsfa.ro şi la 

sediul U.M.01940 
Boboc 

7. 
Desfăşurarea primei probe din concurs, 
proba scrisă 

 
21.07.2022,  
ora. 10.00 

Sediul U.M. 
01940 Boboc 

8. 
Notarea probei scrise şi afişarea 
rezultatului la proba scrisă 

22.07.2022 
smmmsfa.ro şi la 

sediul U.M.01940 
Boboc 

9. 
Depunerea eventualelor contestaţii cu 
privire la rezultatul probei scrise 

25.07.2022 
Sediul U.M. 
01940 Boboc 

10. 
Soluţionarea contestaţiilor  cu privire la 
rezultatul probe scrise şi afişarea 
rezultatului soluţionării contestaţiilor  

 
26.07.2022 

smmmsfa.ro şi la 
sediul U.M.01940 

Boboc 

11. Desfăşurarea probei  interviului 
27.07.2022, 
ora.10.00  

Sediul U.M. 
01940 Boboc 

12. 
Notarea interviului şi afişarea rezultatului 

la interviului 
29.07.2022  

smmmsfa.ro şi la 
sediul U.M.01940 

Boboc 

13. 
Depunerea eventualelor contestaţii cu 

privire la rezultatul interviului 
01.08.2022  

Sediul U.M. 
01940 Boboc 



14. 
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la 

rezultatul interviului şi afişarea  rezultatul 
final al interviului 

02.08.2022  
smmmsfa.ro şi la 

sediul U.M.01940 
Boboc 

15. 
Afişarea rezultatului final al concursului 

Rezultatul final nu se contestă 
03.08.2022  

smmmsfa.ro şi la 
sediul U.M.01940 

Boboc 
 
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS: 
 
- Legea nr. 182/12 aprilie 2002, privind protecţia informaţiilor clasificate; 
- Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002, Legea 

nr. 474/2006 şi Legea nr. 138/2013; 
- Hotărârea nr. 585/05 iulie 2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România; 
- Hotărârea nr. 781/25 iulie 2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 
- Hotărârea nr. 1349/27.11.2002, privind colecterea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul 

României, a corespondenţei clasificate; 
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr M.S. 172 din 19.08.2021, Ordin pentru aprobarea normelor 

privind protecţia informaţiilor clasificate  în Ministerul Apărării Naţionale; 
  

TEMATICA DE CONCURS: 
- Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de clasificare; 
- Accesul la informaţii clasificate; 
- Protecţia fizică a informaţiilor clasificate(zone de securitate, măsuri de asigurare a protecţiei fizice, 

controlul accesului, condiţii de păstrare); 
- Protecţia documentelor clasificate; 
- Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente, privind activitatea de arhivă; 
- Organizarea şi funcţionarea M.Ap.N. 

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. 
                                                          


