U.M. 02490 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a
unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri, în conformitate
cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al
maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile
Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017,
cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
OFIŢERI:
Instructor de educaţie fizică (gradul maior) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie):
-sursa de proveniență a candidaților:
-ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în
condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de
învăţământ superior;
-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;
-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior;
-nivel minim de studii:
-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei
cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Educaţie
fizică şi sport” specializările „Educaţie fizică şi sportivă”, „Sport şi performanţă
motrică”;
sau
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de
licenţă/echivalentă în domeniul „Educaţie fizică şi sport” specializările „Educaţie
fizică şi sportivă”, „Sport şi performanţă motrică”şi studii universitare de master
(Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul
„Ştiinţa sportului şi a educaţiei fizică”
-data-limită de înscriere la concurs: 22.06.2018;
-testele eliminatorii de aptitudini:
-examinare medicală: 09-13.07.2018 (costurile examinării medicale se suportă de
către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate);
-evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică:16-20.07.2018;
-data şi ora de desfăşurare a testului scris: 25.07.2018 orele 12.00;
-locul de desfăşurare a testului scris: U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (str. Tudor
Vladimirescu nr. 31, loc. Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea, Tel. 0250/739.601; 0250/739.602,
Fax: 0250/735.673);
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 11.07.1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 155 din 20.07.1995;
2. Legea nr.346 din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09.02.2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 125 din 18.02.2011;
4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea Normelor
privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat in
Monitorul Oficial al României nr. 115 bis din 28.02.2013;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64 din 10.06.2013 pentru aprobarea
Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399
din 03.07.2013;
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6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97 din 02.09.2014, pentru aprobarea
Regulamentului serviciului interior, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 745 din
13.10.2014;
7. Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 28.04.2000, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.200 din 09.05.2000;
8. Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr.
M.149 din 13.12.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din
11.02.2013;
9. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.58 din 27.05.2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind corpul instructorilor militari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.324
din 04.06.2013;
10. Ghe. CÂRSTEA, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA Bucureşti,
2000, cap. II. Noţiuni principale ale teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului, II. 1
Educaţia fizică, II. 3 Antrenamentul sportiv, II. 4 Dezvoltarea fizică, II. 5 Capacitatea motrică,
II. 6 Deprinderile motrice, II. 7 Priceperile motrice, II. 8 Calităţile motrice, II. 9 Exerciţiul
fizic; cap. III Educaţia fizică şi sportul ca fenomene sociale, III. 4 Funcţiile educaţiei fizice şi
sportului, III. 5 Obiectivele educaţiei fizice şi sportului, cap. V. Obiectivele educaţiei fizice şi
sportului, V.2 Tipologia mijloacelor; cap. VI Componentele procesului instructiv-educativ şi
ale activităţii independente de educaţie fizică şi sport, VI.3 Indicii somatici/morfologici şi
funcţionali/fiziologici ai organismului, VI. 4 Calităţi motrice, VI.5 Deprinderile şi priceperile
motrice, cap. VIII Principiile de instruire în educaţia fizică şi sport, cap. IX. Metodele în
educaţia fizică şi sport, IX:2 Metode de instruire, XIII. Lecţia de educaţie fizică şi sport, cap.
XVII. Evaluarea în educaţia fizică şi sport, XVII.2 Conţinutul evaluării, XVII.3 Criteriile de
evaluare, XVII.4 Metodele de evaluare.
TEMATICA:
Organizarea şi funcţionarea Corpului instructorilor militari.
Organizarea şi desfăşurarea educaţiei fizice în România.
Noţiuni principale ale teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului.
Componentele procesului instructiv-educativ şi ale activităţii independente de educaţie fizică şi
sport.
5. Principiile de instruire, metodele didactice şi modalităţi de evaluare în educaţia fizică.
6. Lecţia de educaţie fizică şi sport.
7. Principii pe care se fundamentează educaţia fizică militară.
8. Obiectivele educaţiei fizice militare prin care se realizează modelul luptătorului.
9. Organizarea educaţiei fizice militare. Atribuţiile ofiţerului care gestionează activitatea de
educaţie fizică militară din instituţiile de învăţământ.
10. Componentele procesului instructiv-educativ în domeniul educaţiei fizice militare.
11. Factori de risc care favorizează producerea accidentelor şi măsuri de securitate şi sănătate în
muncă ce se impun pe timpul desfăşurării şedinţelor de educaţie fizică militară.
12. Evaluarea nivelului de pregătire fizică a personalului militar.
1.
2.
3.
4.

DOCUMENTELE NECESARE
constituirii dosarului de concurs şi locul de depunere a acestuia
Documentele necesare (care se vor constitui într-un dosar de plastic, format A4):
a) cerere de înscriere la concurs - se asigură candidaților prin grija unității militare unde se
depune dosarul;
b) formular de bază - date personale - se asigură candidaților prin grija unității militare unde se
depune dosarul;
c) certificatul de cazier judiciar, în original;
d) certificatul de naştere, în original şi copie;
e) cartea de identitate, în original şi copie;
f) acte de studii sau dovada absolvirii acestora, în original şi copie;

g) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care
atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare.
h) documente care atestă îndeplinirea celorlalte condiții stabilite pentru fiecare funcţie scoasă
la concurs, dacă este cazul, în original şi copie;
După verificarea documentelor prevăzute la lit. d), e), f) și h), originalele vor fi înapoiate.

CONDIŢII GENERALE
pe care trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, toţi candidaţii, indiferent de corpul de
cadre militare sau funcţia pentru care candidează
a) au cetăţenie română;
b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se
angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor
organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a
ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii
sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data
chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii
clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care
aceasta se impune;
k) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor
de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
l) au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
m) au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în
specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia
vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
n) îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru
exercitarea profesiei, după caz;
o) îndeplinesc alte condiții prevăzute în fișele posturilor vacante, necesare desfășurării
activității, după caz;
p) deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
q) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade
inferioare;
r) sunt declaraţi ”apt” în urma examinării medicale;
s) sunt declaraţi ”admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire
fizică.
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. c) - k) se declară în scris, pe propria răspundere, în
cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
Corespondenţa studiilor/specializărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) cu armele/serviciile şi
specialităţile militare este cea stabilită prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse
umane.

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Etapa/proba
de concurs

Depunerea dosarelor de
înscriere la concurs

Verificarea îndeplinirii
condiţiilor de participare la
concurs şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la
rezultatele verificării îndeplinirii
condiţiilor de participare la
concurs
Soluţionarea contestaţiilor la
rezultatele verificării îndeplinirii
condiţiilor de participare la
concurs şi afişarea rezultatelor
Examinare medicală
- test eliminatoriu Evaluarea psihologică
- test eliminatoriu (participă numai cei declaraţi
„apt/admis” la proba anterioară)
Evaluarea nivelului de
pregătire fizică
- test eliminatoriu (participă numai cei declaraţi
„apt/admis” la proba anterioară)
Afişarea rezultatelor finale după
desfăşurarea testelor eliminatorii
de aptitudini

Data/ora
08.06.2018 22.06.2018, ora 16.00
22.06.2018 27.06.2018, ora 16.00
28.06.2018,
până în ora 16.00
29.06.2018 02.07.2018, ora 16.00
09 - 13.07.2018
16 - 20.07.2018

16 - 20.07.2018
23.07.2018
între orele 08.00 - 16.00

Testul scris

25.07.2018
între orele 12.00 - 15.00

Afişarea baremelor de notare
pentru testul scris

25.07.2018
între orele 15.00 - 16.00

Afişarea rezultatului
testului scris

26.07.2018
până la orele 16.00

Depunerea contestaţiilor la
rezultatele obţinute la testul
scris
Soluţionarea contestaţiilor cu
privire la rezultatele obţinute la
testul scris şi
afişarea rezultatelor finale ale
concursului

27.07.2018
între orele 08.00 - 16.00
30 - 31.07.2018
până la orele 16.00

Observaţii

La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs - secretarul comisiei
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs - comisia de concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs - secretarul comisiei

La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs - comisia de soluţionare
a contestaţiilor
La unitatea sanitară din reţeaua
M.Ap.N. indicată de către
unitatea unde se regăseşte
funcţia scoasă la concurs
La Centrul Zonal de Selecţie şi
Orientare indicat de către
unitatea unde se regăseşte
funcţia scoasă la concurs
La Centrul Zonal de Selecţie şi
Orientare indicat de către
unitatea unde se regăseşte
funcţia scoasă la concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs
Prin cerere adresată în scris
preşedintelui comisiei de
soluţionare a contestaţiilor
La sediul unităţii unde se
regăseşte funcţia scoasă la
concurs

ALTE PRECIZĂRI
1. Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la
condiţiile, modul de organizare şi desfăşurare;
2. Înscrierea la concurs, constituirea dosarului de candidat şi asigurarea documentelor tipizate se
vor face la sediul unităţii unde se regăseşte funcţia scoasă la concurs
3. Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte programul şi organizarea
stabilite pentru toate etapele concursului;
4. Orice alte informaţii ulterioare vor fi afişate la sediul unităţii unde se regăseşte funcţia scoasă
la concurs, iar rezultatele obţinute după fiecare etapă, precum şi rezultatul final, vor fi afişate şi pe
pagina de internet a U.M. 02490 Bucureşti, www.forter.ro;
5. Eventualele contestaţii la testele eliminatorii de aptitudini se depun la structurile unde
candidaţii au fost testaţi şi se soluţionează de către aceleaşi structuri, în conformitate cu reglementările
în baza cărora au fost efectuate;
6. La fiecare test, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, iar pentru evaluarea
nivelului de pregătire fizică, şi echipament sportiv;
7. Fişa de examinare medicală, completată cu rezultatul obţinut, precum şi adeverinţele care
atestă participarea şi rezultatul obţinut la evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire
fizică, se anexează, în original, la dosarul de înscriere la concurs.
8. Testul scris:
-va consta în rezolvarea unor teste grilă, din tematica şi bibliografia recomandate, iar
baremele de notare se vor afişa imediat după finalizare, la sediile unităţilor unde se regăsesc
funcţiile scoase la concurs;
-rezultatele se exprimă în note de la 1 la 10, calculate cu două zecimale, iar nota minimă de
promovare este 6,00;
-în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi la concursul desfăşurat pentru ocuparea aceleiaşi
funcţii au rezultate egale, aceştia se departajează pe baza mediei generale de absolvire a
studiilor obligatorii corespunzătoare specialităţii militare a funcţiei vacante; în cazul în care
egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie se departajează pe baza mediei
obţinute la examenul de absolvire a studiilor obligatorii respective;
-prezentarea candidaţilor pentru susţinerea testului scris se efectuează cu 30 minute înainte de
ora planificată pentru începerea probei, în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare pentru
asigurarea accesului;
-candidaţii vor avea asupra lor numai cartea de identitate şi pix de culoare albastră; nu se
admit instrumente de scris de altă culoare şi/sau care permit ştergerea şi rescrierea;
-fraudele şi tentativa de fraudare se sancţionează prin eliminarea din concurs a
candidatului/candidaţilor în cauză;
NOTE:
1. Gradul cadrelor militare în rezervă trebuie să fie cel mult egal cu gradul maxim care poate fi
acordat la chemare în activitate.
2. Pentru toate actele normative se va avea în vedere forma actualizată în urma revizuirilor,
republicărilor, modificărilor şi/sau completărilor;

