ANUNŢ
Unitatea Militară 01225 Piteşti din Ministerul Apărării Naţionale
organizează concurs în vederea încadrării următorului post vacant de
personal civil contractual, după cum urmează:
- 1 post – ,,profesor studii superioare de lunga durata debutant - profesor limba
engleză”
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:
- cerere tip de înscriere la concurs adresată comandantului U.M.01225 Piteşti – se
completează odată cu depunerea dosarului;
- 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, copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice postului;
- copie de pe carnetul de muncă (şi carnetul de muncă în original pentru confruntare)
sau copie – extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi/sau, după caz,
adeverinţe care să ateste vechimea în muncă (după caz);
- certificatul de cazier judiciar care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului;
- 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 sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formularul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae – model european;
- recomandări/referinţe scrise şi ştampilate de la locurile de muncă anterioare cu
menţionarea clară a numelui şi numerele de telefon de contact ale persoanelor care au
semnat documentele respective şi/sau acte emise de instituţii de învăţământ urmate
(condiţie neesenţială);
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;
- dosar de plastic cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele
care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.12.2018, între orele
08.30-14.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str. Trivale, nr.16, persoane de
contact:
Mavrodin Delia, secretar pentru postul de - 1 post – ,,profesor studii superioare de
lunga durata debutant - profesor limba engleză” , telefon 0248/215900, int. 107 sau 170;
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 domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
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3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale– minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie 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 săvărşite 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. Nivel de studii - minim studii superioare de lungă durată;
2. Absolvirea unei instituţii de învăţământ superior diplomă în domeniul de
activitate al postului;
3. 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 „admisă”;
4. Conduită morală şi disciplinară corespunzătoare activităţii în mediul militar;
5. Disponibilitate pentru prezentare la program în cazul solicitărilor de urgenţă;
6. Abilitatea de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate ridicată
de efort fizic şi psihic prelungit, rezistenţă la stres.
Concursul constă in proba scrisă şi proba practică.
Proba scrisă se va concretiza într un test grilă, iar proba practică în întocmirea,
predarea în formă scrisa a unui proiect didactic şi plan lecţie pe o tema aleasă de
fiecare candidat in parte şi susţinerea unei lecţii în prezenţa comisiei pe tema proiectului
ales.
Tematica/ Bibliografia de concurs :
A. LEGISLAŢIE SPECIFICĂ ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
TEMATICA:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 din 05.01.2011, cu modificările şi completările
ulterioare:
- principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi
învăţarea pe tot parcursul vieţii;
- învăţământul preuniversitar;
- structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar – dispoziţii generale;
- formele de organizare ale învăţământului preuniversitar;
- învăţământul militar preuniversitar;
- învăţământul postliceal;
- reţeaua şcolară;
- curriculumul învăţământului preuniversitar;
- personalul din învăţământul preuniversitar;
- statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar – dispoziţii
generale;
- formarea iniţială şi continuă. Cariera didactică;
- învăţarea pe tot parcursul vieţii.
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10.10.2016, publicat în M.O.
al României, Parte I, nr. 839 din 24 octombrie 2016, „Instrucţiuni privind organizarea
şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”:
- organizarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri;
- personalul şcolilor militare;
- funcţionarea şcolilor militare.
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3. Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5079 din
31.08.2016, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar:
- consiliul clasei.
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 din 05.01.2011, cu modificările şi completările
ulterioare: art. 3, 16, 19, 22-25, 34, 37, 40, 44, 63 - 65, 88, 89, 232, 233, 235, 236, 241,
242, 328 - 330;
2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 din 10.10.2016, publicat în M.O.
al României, Parte I, nr. 839 din 24 octombrie 2016, „Instrucţiuni privind organizarea
şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri”: art. 15-17, 19, 22, 2932, 36-40, 47,48,53,55,56,58,60-68,70-74;
3. Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5079 din
31.08.2016, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar: art. 60-64.
B. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
TEMATICA
1. Fonetică şi fonologie:
- Intonaţia, structură, sens şi funcţii comunicative;
- Erori tipice de pronunţie comise de vorbitorii de limbă română ca limba maternă.
2. Morfologie şi sintaxă
• Categoriile gramaticale ale substantivului:
- numărul: pluralul substantivelor (regula generală, alomorfele
morfemului de plural, plurale neregulate, pluralul şi substantivele
colective, singulare fără plural, două forme de plural cu sens diferit);
- clasificarea substantivelor în funcţie de număr (substantive
individuale şi colective, substantive numărabile şi nenumărabile);
- determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât, determinarea cu
marca zero, omisiunea articolului;
- cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziţional;
- genul: expresia lexicală a genului, genul referenţial(folosirea
anaforică a pronumelor personale).
• Categoriile gramaticale ale verbului:
- timp: forme(verbe regulate şi neregulate, alomorfele morfemului de
trecut, alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ
prezent), valori şi utilizare;
- aspect: opoziţia perfectiv-imperfectiv(progresiv) şi clasele aspectuale
de verbe;
- mod: distincţia mod personal – mod impersonal; modurile indicativ,
subjonctiv şi imperativ(formă, valori, utilizare);
- diateza: diateza pasivă(pasivul cu be şi structuri pasive cu get: valori,
utilizare).
• Categoriile gramaticale ale adjectivului:
- gradele de comparaţie: comparaţia de superioritate, de egalitate şi de
inferioritate, superlativul(regulă generală, adjective cu forme de
comparaţie neregulate).
• Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor.
• Sintaxa propoziţiei simple:
- verbele auxiliare: proprietăţi morfologice şi sintactice, utilizare;
- verbele modale: caracteristici morfologice, sintactice şi semantice;
- predicatele de tip copulativ, predicatele intranzitive: clasificare,
proprietăţi sintactice, utilizare;
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•
-

-

predicatele tranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, utilizare;
construcţii tranzitive cu două complemente(double object
construction),
particularităţi ale subiectului: construcţii cu it şi there; omisiunile
subiectului,
acordul între subiect şi predicat;
adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă; poziţia în cadrul
grupului nominal; ordinea adjectivelor;
adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, poziţia în propoziţie;
propoziţii negative: clasificare, proprietăţi sintactice şi semantice,
polarity items.
Sintaxa frazei:
propoziţii completive introduse prin that: caracteristici sintactice şi
semantice, omisiunea lui that, concordanţa timpurilor, folosirea
subjonctivului în completiva introdusă prin that, distribuţie şi funcţii
sintactice;
completiva infinitivală: clasificare, caracteristici sintactice şi
semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;
construcţii gerunziale: clasificare, caracteristici sintactice şi
semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;
construcţii participiale: clasificare, caracteristici sintactice şi
semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;
propoziţia relativă: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice,
utilizarea pronumelor relative;
propoziţii interogative directe şi indirecte: clasificare, caracteristici
sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;
propoziţii de tip cleft şi pseudo-cleft: clasificare, caracteristici
sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;
vorbirea directă şi indirectă.

BIBLIOGRAFIA:
1. New proficiency gold coursebook, Jacky Newbrook, Judith Wilson, Editura Longman,
2003;
2. New Edition – Practice Tests Plus with key CAE, Nick Kenny, Jacky Newbrook,
Editura Pearson Longman, 2008;
3. Barron’s TOEFL / How to prepare for the TOEFL, Test of English as a foreign
language, Seventh Edition, Pamela J. Sharpe, Ph. D., Editura Teora 1998;
4. Gramatica limbii engleze, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Georgiana Gălăţeanu
Fârnoagă, Ecaterina Comişel, Editura Lucman;
5. The practice of English language teaching, Jeremy Harmer, ediţia a II-a, a III-a, a IVa, Editura Pearson Longman.

C. PREGĂTIRE DIN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI, METODICII ŞI
PRAXIOLOGIEI MILITARE
TEMATICA:
1. Metodica predării specialităţii:
- competenţa profesională a cadrelor didactice;caracteristici şi abilităţi;
- aspecte metodologice: derivarea, specificarea şi operaţionalizarea obiectivelor
educaţionale;
- obiectivele predării-învăţării unei discipline de învăţământ;
- metode didactice folosite în predarea-învăţarea disciplinelor de învăţământ;
- lecţia-forma de bază a organizării predării-învăţării disciplinelor de învăţământ;
- metodica desfăşurării lecţiei de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe;
- metodica desfăşurării lecţiei de formare a priceperilor şi deprinderilor;
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- metodica desfăşurării lecţiei de recapitulare şi sistematizare(de fixare sau
consolidare);
- metodica desfăşurării lecţiei de evaluare(de verificare şi apreciere);
- metodica desfăşurării lecţiei mixte(sau combinate).
BIBLIOGRAFIA: Elena ISTRATE, Adriana RIŞNOVEANU, Valentin-Emil VASILIU
1. Metodica predării specialităţii,– editura Academiei de înalte studii militare, Bucureşti
– 2001, cap.1, 2, 5, 7.
NOTE:
1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M.01225 Piteşti, strada Trivale nr. 16,
Piteşti, jud. Argeş, telefon contact 0248.215900, interior 0107 sau 0170.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările
şi completările ulterioare, după caz.
TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII
ACESTORA:
A. PROBA SCRISĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str Trivale nr. 16,
localitatea Piteşti în data de 17.12.2018, între orele 12.00-15.00.
Rezultatele obţinute în urma desfăşurării probelor/contestaţiilor se vor afişa la
sediul U.M. 01225 Piteşti, str. Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16,
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, 18.12.2018, între
orele 08.00-10.00, persoana de contact: secretarii comisiilor de concurs.
B. PROBA PRACTICĂ : se desfăşoară la sediul U.M. 01225, str.Trivale, nr.16,
localitatea Piteşti în data 19.12.2018, între orele 10.00-14.00.
Rezultatele la proba practica se vor afişa la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.
Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro conform calendarului de
desfăşurare a concursului, menţionat mai jos.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01225 Piteşti, str.Trivale, nr.16,
conform calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos, 20.12.2018, între
orele 08.00-10.00, persoana de contact:- secretarii comisiilor de concurs.
C. REZULTATELE FINALE ale concursului se vor afişa la sediul U.M. 01225
Piteşti, str.Trivale, nr.16 şi pe pagina de internet www.ncoacademy.ro conform
calendarului de desfăşurare a concursului, menţionat mai jos.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Data limită
(perioada) de
desfăşurare a
activităţii

Nr.
crt.

Activitatea

1.

Publicitatea concursului - în Monitorul Oficial partea a III-a,
- pe pagina de internet www.ncoacademy.ro - întrun cotidian de largă circulaţie " CURIERUL ZILEI
",
- pe portalul posturi.gov.ro
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20.11.2018.

Cine răspunde

Secretar

Nr.
crt.

Data limită
(perioada) de
desfăşurare a
activităţii

Activitatea

Cine răspunde

- afişare la sediul U.M. 01225 Pitesti
2.

Depunerea dosarelor la sediul U.M. 01225 Pitesti

3.

Selecţia dosarelor de concurs

4.

Întocmirea procesului verbal cu rezultatele privind
admiterea la concurs, afişarea acestora la sediul
U.M 01225 Piteşti şi publicarea pe pagina de
internet www.ncoacademy.ro a rezultatelor privind
selecţia dosarelor

5.

Depunerea eventualelor contestaţii în urma
selecţiei dosarelor şi înregistrarea la
compartimentul DC

6.

Soluţionarea eventualelor contestaţii depuse în
urma selecţiei dosarelor

7.

Întocmirea procesului verbal, afişarea rezultatului
eventualelor contestaţii la sediul U.M 01225 Pitesti
şi publicarea www.ncoacademy.ro a rezultatelor
privind soluţionarea contestaţiilor

8.

Stabilirea subiectelor de concurs pentru proba
scrisă

9.

Desfăşurarea probei scrise

10.

Corectarea probei scrise

11.

Afişarea rezultatelor la proba scrisă la sediul U.M.
01225 Piteşti, transmiterea şi publicarea pe pagina
de internet www.ncoacademy.ro a rezultatelor
probei scrise

12.

Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisa
şi înregistrarea la compartimentul DC

13.

Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba
scrisa

14.

Întocmirea procesului verbal si afişarea
rezultatului eventualelor contestaţii la proba scrisa
la sediul U.M. 01225 Piteşti şi publicarea pe
pagina de internet www.ncoacademy.ro a
rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la
proba scrisa

15.

Desfăşurarea probei practice

21.11 –
11.12.2018.
între orele
08.30-14.00
12.11.2018
între orele
08.00-12.00
12.11.2018.
până la orele
14.00
13.12.2018.
între orele
08.30-16.00
14.12.2018.
între orele
08.30-12.00
14.12.2018.
până la orele
16.00
17.12.2018.
între orele
06.00-12.00
17.12.2018.
între orele
12.00-15.00
17.12.2018.
între orele
15.00-16.00
17.12.2018.
până la orele
17.00
18.12.2018.
între orele
08.00-10.00
18.12.2018.
până la orele
14.00
18.12.2018.
până la orele
17.00
19.12.2018.
între orele
08.00-14.00
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Secretar
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar

Candidaţii
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar

Candidaţii
Comisiile de
concurs
Comisiile de
concurs
Secretar

Comisiile de
concurs

Nr.
crt.

Activitatea

16.

Afişarea rezultatelor la proba practică la sediul
U.M. 01225 Piteşti, transmiterea şi publicarea pe
pagina de internet www.ncoacademy.ro) a
rezultatelor probei practice

17.

Depunerea eventualelor contestaţii la proba
practică şi înregistrarea la compartimentul DC

18.

Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba
practică

19.

Întocmirea procesului verbal şi afişarea
rezultatului eventualelor contestaţii la proba
practică la sediul U.M. 01225 Piteşti şi publicarea
pe pagina de internet www.ncoacademy.ro a
rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la
proba practică

20.

Întocmirea raportului final al concursului

21.

Afişarea rezultatelor finale la sediul U.M. 01225
Piteşti şi publicarea pe pagina
www.ncoacademy.ro a rezultatelor finale

Data limită
(perioada) de
desfăşurare a
activităţii

Cine răspunde

19.12.2018.
până la orele
17.00

Secretar

20.12.2018.
între orele
08.00-10.00
20.12.2018.
până la orele
14.00
20.12.2018.
până la orele
17.00
21.12.2018.
până la orele
12.00
21.12.2018.
până la orele
16.00

Candidaţii
Comisiile de
concurs

Secretar

Comisiile de
concurs
Secretar

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.
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