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privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant
de execuţie de LABORANT Gr. II din cadrul microstructurii LABORATOR ACHIZITII
PUBLICE ŞI GESTIUNE PATRIMONIALĂ/ DEPARTAMENT ŞTIINŢE ECONOMICE/
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE

Postul pentru care se organizează concurs este LABORANT Gr. II din cadrul
microstructurii LABORATOR ACHIZITII PUBLICE ŞI GESTIUNE PATRIMONIALĂ /
DEPARTAMENT ŞTIINŢE ECONOMICE / FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
ŞI ADMINISTRATIVE a U.M. 01512 Sibiu.

Principalele cerinţe ale postului: monitorizarea şi actualizarea funcţionalităţii soft-urilor
existente în cadrul laboratorului; implicarea în achiziţia de soft-uri şi instalarea acestora în cadrul
laboratorului; verifică, gestionează şi răspunde de starea de funcţionare a echipamentelor specifice
(servere, calculatoare, sisteme de proiecţie, etc.) ce deservesc departamentul şi facultatea; îndrumă
studenţii în vederea utilizării corecte a echipamentelor existente în cadrul laboratoarelor gestionate
de facultate; organizează activităţile din cadrul laboratoarelor gestionate de facultate în vederea
desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor practice; administrează platforma e-leaming a instituţiei:
defineşte cursurile, înrolează utilizatorii, atribuie roluri, creează cohorturi.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

• cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare O 1512 Sibiu - se va
completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
• curriculum vitae - model european;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,
valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz;
• copii ale 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*;
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• 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**;
• Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea
verificării conformităţii cu acestea.
•• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
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• 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 - se va completa la sediul unităţii
la momentul depunerii dosarului.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 04.11.2022, ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei m. 3-5,
localitatea Sibiu, persoană de contact secretar: Pcc. ŞOFAN Laura, telefon 0269/432990 int. 1140.
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 domiciliul în România;
1. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
2. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
4. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
6. persoana care doreşte să candideze trenuie 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 funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1. nivel minim al studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
calculatoare şi tehnologia informaţiei; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii
informaţionale; ingineria sistemelor; cibernetică, statistică şi informatică economică; informatică;
matematică;
2. minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite în unul din domeniile,
calculatoare şi tehnologia informaţiei; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii
informaţionale; ingineria sistemelor; cibernetică, statistică şi informatică economică; informatică;
matematică;
3. cunoştinţe de operare pe calculator- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - nivel
foarte bun; cunoştinţe de reţelistică necesare pentru întreţinere, instalare şi configurare calculatoare
şi servere din baza materială didactică a departamentului - nivel bun;
4. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens
este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
situaţia în care va fi declarată „admisă";
5. uşurinţă în comunicare în scris şi verbal, putere ridicată de muncă, punctualitate,
meticulozitate, spirit de observaţie, iniţiativă, pragmatism, adaptabilitate, responsabilitate, dorinţă
de perfecţionare permanentă, creativitate, rezistenţă la lucrul în condiţii de stres, cunoaşterea şi
aplicarea consecventă a reglementărilor specifice, respectarea normelor de disciplină şi a eticii
profesionale.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 09.11.2022 ora 15.00, la
sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei m. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet.
Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul
U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei m. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 10.11.2022, până la ora
14.00; persoană de contact secretar: Pcc. ŞOFAN Laura, telefon 0269/432990 int. 1140.
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Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data II.I1.2022, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu
şi pe pagina de internet.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
localitatea Sibiu, în data de 16.11.2022, ora 11.00;
Rezultatul la proba practică se afişează în data de 17.11.2022, ora 15.00, la sediul U.M.
01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01512
Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 18.11.2022, până la ora 14.00 persoană
de contact secretar: Pcc. ŞOFAN Laura, telefon 0269/432990 int. 1140;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează în data de
21.11.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe
pagina de internet.

2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea
Sibiu, în data de 22.11.2022, ora 11.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 23.11.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512
Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01512 Sibiu,
strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 24.11.2022, până la ora 14.00; persoană de
contact secretar: Pcc. ŞOFAN Laura, telefon 0269/432990 int. 1140;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de
25.11.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe
pagina de internet.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 28.11.2022, ora 15.00, la sediul
U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet.
Tematica de concurs:
I) Administrarea reţelelor locale de calculatoare;
2) Întreţinerea, instalarea şi configurarea calculatoarelor şi dispozitivelor hardware;
3) Utilizarea pachetului Microsoft Office: Excel, Access, Word, Power Point, Outlook;
4) Răspunderea disciplinară şi patrimonială a angajaţilor;
5) Standarde naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
6) Drepturile, recompensele şi obligaţiile personalului civil contractual din M.Ap.N;
7) Reguli de disciplină a muncii aplicabile personalului civil contractual din M.Ap.N;
8) Obligaţiile lucrătorilor privind apărarea împotriva incendiilor;
9) Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
IO) Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior.
Bibliografia de concurs:
1) Legea 53/2003 - Codul muncii, replublicată, Monitorul Oficial, partea I, nr. 345 din
18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul V, capitolul I, Titlul XI,
capitolele II, III);
2) Legea 544/200I - Legea privind liberul acces la informaţii de interes public, Monitorul
Oficial, partea I, nr. 683 din 23.10.2001, cu modificările şi completările ulterioare
(Capitolele I, II);
3) Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, Monitorul Oficial (art. 59-62, 64-74, 76-77), Monitorul
Oficial, partea I, nr. 485 din 05.07.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
4) Legea 319/14.07.2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Monitorul Oficial, partea I,
nr. 646 din 26.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
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5) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, Monitorul Oficial, partea I, nr.
882 din 30.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
6) Legea 307/12.07.2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor, republicată,
Monitorul Oficial, partea I, nr. 297 din 17.04.2019, cu modificările şi completările
ulterioare;
7) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 87/27.04.2021 pentru aprobarea Normelor de
apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, Monitorul Oficial, partea I,
nr. 481 din 10.05.2021;
8) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 17/04.02.2012 pentru aprobarea Regulamentului
de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti,
2012:
https://www.anmb.ro/ro/files/despre/informatii utile/angajari.html#m2
9) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, (Titlul III), Monitorul Oficial, partea I, nr. 18 din
10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
1O) Schwartz, Steve, Microsoft Office 2007 - Ghid vizual rapid (Word, Excel), Editura
Niculescu, Bucureşti, 2009;
11) Johnson, Steve, Microsoft Office Excel 2007, Editura Niculescu, Bucureşti, 2013;
12) Ghid de utilizare Microsoft Office Excel 2007 (versiunea documentului 2.0), septembrie
2008;
13) Peter L. Dordal, An introduction to Computer networks, Engineering Library, 2018:
https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Computer Science/N etworks/Book%3A An Introdu
sau
https://pdfdirectory.com/411-tutorial-anction to Computer Networks (Dordal)
introduction-to-computer-networks.pdf
14) TEC Team Prince George's Community College, Concepts Incomputing, Libre Texts, 2021:
https://eng.libretexts.org/Courses/Prince Georges Community College/INT 1O1O: Concep
ts in Computing
15) Michael Alexander, Dick Kusleika, Excel®2019 BIBLE, John Wiley & Sons, Inc.
Publishing House, Indianapolis, USA, 2019:
https://www.programmer-books.com/wp-content/uploads/2018/12/Excel-2019-Bible-l .pdf
16) Peter
Weverka,
Microsoft Office 2019 All în one,
Wiley,
2019:
https://www.pdfdrive.com/office-2019-all-in-one-for-dummies-d185750286.html
NOTE:
1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul UM 01512 din mun. Sibiu, strada Revoluţiei nr.
3-5, judeţul Sibiu, telefon contact 0269/432990, int. 1140.
2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare
probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările ş1
completările ulterioare, după caz.
ŞEF SECŢIE RESURSE UMANE
Lt.col. �,
Co'sm�RVU
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAJ LA PUNCTUL
DE CONTROL AL U.M. 01512 ASTĂZI**:,2'ORA 12.30
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SUBOFIŢER DE SERVICIU P

(numele, prenumele şi semnătura)
••• Reprezintă data afişării, respectiv data de la care decurg cele I O zile lucrătoare pentru concursul de ocupare a unui post vacant.
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