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NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 2765139 

din 09.09.2020  

 

                                                                             
                                   

 
      

ANUNŢ  
 

I. În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, Ordinului nr. 46/2020 pentru aprobarea 
Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe 
durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Ordinului 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 34999 din 27.08.2020, Notei-raport nr. 34766 din 
05.08.2020, aprobată de ministrul afacerilor interne și adresei Direcției Generale Management Resurse Umane 
256025 din 24.03.2020, toate cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş cu sediul în municipiul Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 
87, organizează selecție pentru ocuparea temporară a unor posturi de execuție vacante, fără concurs, pe 
durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, prin rechemare în activitate/încadrare directă, cu 
recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele stabilite în fișele 
posturilor, după cum urmează: 

 
- 7 posturi de conducător auto (autospeciale), la subunitățile de intervenție ale inspectoratului, din care: 

               -  1post la Detașamentul de Pompieri “Căpitan Marchiș Adrian” Baia Mare – Garda nr.1 de            
intervenție Baia Mare 

- 3 posturi la Detașamentul de Pompieri “Căpitan Marchiș Adrian” Baia Mare – Garda nr.2 de         
intervenție Fărcașa 

- 1post la Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației - Garda nr. 1 de intervenție Sighetu 
Marmației 

- 1post la Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației - Garda nr. 2 de intervenție Bogdan 
Vodă 

- 1 post la Secția de Pompieri Vișeu de Sus – Garda nr.1 de intervenție Vișeu de Sus 
            

 
II. Definirea sumară a atribuţiilor postului:  

- răspunde de reparaţiile, întreţinerea şi exploatarea autospecialei pe care este încadrat; 
- răspunde de modul în care se deplasează cu autospeciala pe drumurile publice şi la locul 

intervenţiei 
- utilizează metodele specifice de salvare, evacuare şi acordarea primului ajutor medical 

persoanelor afectate, precum şi protejarea şi evacuarea animalelor şi bunurilor ameninţate în 
situaţii de urgenţă; 

- utilizează cunoştinţele şi deprinderile pe care le posedă, tehnica de intervenţie, instalaţiile 
specifice şi utilajele/accesoriile/substanţele din dotarea subunităţii/obiectivului, sau care există 
în proximitatea acestuia, în scopul executării intervenţiei; 

- conduce autospecialele de intervenţie din înzestrarea subunităţii. 
 

 
 

III. Principalele condiţii de ocupare ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului:  
       1.        Categoria de personal ce poate ocupa postul: subofițer 

2.        Pregătirea necesară ocupantului postului: 
               2.1. De baza: liceu cu diploma de bacalaureat 
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   2.2. De specialitate: nu este cazul 
   2.3. Alte cunoştinţe:  nu este cazul 
               2.4. Autorizaţii speciale pentru executarea atribuţiilor: permis auto categoria cel puţin B,C; După 
încadrare, se cer: autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii şi documente clasificate, nivel “secret de serviciu” 
(după încadrare, potrivit principiului de a cunoaşte, cu îndeplinirea procedurilor specifice); Aviz psihologic anual 
pentru conducerea autovehiculelor MAI; Testarea anuală a cunoştinţelor de legislaţie rutieră a poliţiei rutiere pentru 
a putea conduce  autovehicule MAI categoria B şi C; Evaluarea psihologică anuală pentru exercitarea funcţiilor 
operative.  
   2.5. Limbi străine: nu este cazul 
     3.              Experienţa: 
   3.1. In munca / din care în M.A.I. – nu este cazul; 
   3.2. In specialitate - nu este cazul; 
   3.3. În funcţii de conducere: - nu este cazul 
               3.4.Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului – 3 – 6 luni  
      4.            Aptitudini şi abilităţi necesare : - 
      5.            Atitudini necesare/comportament solicitat: - 
      6.            Parametri privind starea sănătăţii somatice –  apt medical; 
      7.           Trăsături psihice si de personalitate – apt psihologic   

 
 IV. Pentru a participa la selecție, persoanele interesate trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 

- să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menţionată la punctul  III din anunţ; 
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de 

structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor 
specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de 
recrutare încetează pentru persoana respectivă, sau în cazul în care inaptitudinea se constată după încadrare 
persoana respectivă va fi trecută în rezervă. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. Pentru 
evaluarea îndeplinirii criteriilor de aptitudine psihologică, persoana interesată depune la dosar un aviz de 
specialitate eliberat de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din România, prin care să se ateste 
cel puțin aptitudinea privind portul și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării. Evaluarea psihologică se 
realizează de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie sau, după caz, de către psihologul unității în 
care este prevăzut postul, doar pentru persoana selecționată, anterior încadrării.  

Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de aptitudine medicală persoana interesată depune la dosar o 
adeverință eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și 
care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează. În vederea verificării 
îndeplinirii criteriilor de aptitudine medicală, fișa medicală tip M.A.I. se face doar pentru persoana selecționată, în 
cel mai scurt timp de la încadrare, conform prevederilor O.M.I. nr. 105/2020. Aptitudinea medicală pentru 
încadrare în unități M.A.I. se constată în urma examinării medicale, pe baza baremului medical în vigoare, cuprins 
în O.M.I. nr. 107/2014; 

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 
- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
- prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din 

fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al 
postului pentru care s-a organizat selecția. 

- să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre 
militare prin rechemare în activitat sau încadrare directă; 
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- să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU” (după 
încadrare)1; 
 - să nu fi atins la data desfăşurării selecției vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea 
nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc 
suplimentar şi următoarele criterii specifice: 

- nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 

     Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, 
participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în 
unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. 

 
 A T E N Ţ I E! Persoana selectată nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid 
politic sau organizaţii cu caracter politic. 

 A T E N Ţ I E! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la procedura de ocupare a  
posturilor de execuție vacante fără concurs prevăzute în prezentul anunţ.  

V. Actele solicitate persoanelor interesate pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea 
participării la selecție: 

a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul anunţ);  
b) curriculum vitae (în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunţ); 
c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, 

menţionate la pct. III din prezentul anunţ (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie 
matricolă/supliment, dacă apare mențiunea pe acestea că sunt însoțite de foaie matricolă/supliment); 

d) copie a permisului de conducere categoriile B și C; 
e) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; 
f) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de 

căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 
g) autobiografia (conform îndrumarului din Anexa nr. 3 la prezentul anunţ) şi tabelul nominal cu rudele 

candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ); 
h) cazierul judiciar, sau declarație pe proprie răspundere privind consimțământul candidatului referitor la 

verificările în cazierul judiciar (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunţ); 
i) o fotografie color 9x12 cm: 
j) adeverință eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale 

semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează (conform 
modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunţ). Adeverința medicală trebuie să conțină toate informațiile, inclusiv 
aptitudinea/inaptintudinea pentru efort fizic. Dupa completarea adeverinței pe față de către medicul de familie, 
candidatul se prezintă la Centrul Medical Județean al MAI (situat în incinta Poliției Municipiului Baia Mare), 
pentru completarea pe verso a acesteia, Infomații suplimentare se pot solicita de la Centrul Medical Județean al 
MAI, la numărul de telefon  0262 207953; 

k) aviz de specialitate eliberat de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din România, 
prin care să se ateste cel puțin aptitudinea privind portul și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării; 

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din 
Anexa nr. 7 la prezentul anunţ); 

m) declarație pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa nr. 8 la prezentul anunţ) din care să 
rezulte că: 

- nu are antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de 
infracţiuni; 

- nu a fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

                                                
1 „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin 
ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.” potrivit art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 
177/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
 



NESECRET 
Pagina 4 din 7 

 n) declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluaţi psihologic 
pentru a participa la selecțiile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de poliţist/cadru militar (Anexa nr. 9 
la prezentul anunţ); 

o) declaraţia pe propria răspundere că nu au luat contact cu persoane infectate/suspecte de infectare cu noul 
coronavirus (SARS-CoV-2) și că nu au călătorit în ultimele două luni în afara teritoriului național, nu se află în 
izolare la domiciliu sau în carantină (conform modelului din Anexa nr. 10 la prezentul anunţ); 
             p) doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă, în 
care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, gradația 
avută la data trecerii în rezervă, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă; 

 
                     VI. Data-limită până la care se pot depune documentele solicitate: 
 

  Candidații care solicită înscrierea la selecție vor transmite la adresa de e-mail a unității 
resurse_isumm@yahoo.com dosarul de recrutare, până la data de 15.09.2020, ora 16,00. Candidații se pot 
înscrie pentru un singur post, în cuprinsul cererii de înscriere menționând postul pentru care solicită înscrierea, 
subunitatea și localitatea. 

Dosarul se constituie exclusiv în format electronic. Dosarul de recrutare se transmite în volum complet 
(nu mai mare de 20 MB), exclusiv on-line, printr-un singur e-mail cu numele candidatului. Pentru a nu depăși 
limita de 20 MB se recomandă scanarea documentelor și trasmiterea lor în format ”.pdf”. Nu este acceptată 
depunerea succesivă a documentelor. După depunerea documentelor de către candidați, se înregistrează cererea de 
înscriere, acest număr devenind codul de indetificare al candidatului. Confirmarea depunerii dosarului de recrutare 
se face ca răspuns la e-mailul trimis, candidatul fiind informat asupra codului de identificare.  

 Documentele care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul vor fi prezentate în original 
doar de către persoana selecționată, la încadrare. 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă 
deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticității documentului 
sau sunt plastifiate. În acest caaz persoana selectată nu va fi încadrată. 

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, pe baza consimţământului expres al 
candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de 
candidat. 

 
 A T E N Ţ I E! Dosarul de recrutare se depune în volum complet, nefiind acceptată depunerea 
succesivă a diferitelor documente dintre cele menționate mai sus.  

 
Evaluarea psihologică a persoanelor selectate se va realiza anterior încadrării, la sediul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș. În cazul în care, în urma evaluării 
psihologice se obține avizul psihologic “Inapt”, persoana/persoanele respective nu vor fi încadrate.  

 
 A T E N Ţ I E! Persoanele selectate nu vor fi anunţate personal cu privire la data și ora unde se va 
organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a 
instituţiei www.isumm.ro.  

 
 A T E N Ţ I E! Persoanele selectate trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost 
planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi nu vor 
putea solicita o reprogramare. 

Examinarea medicală, concretizată în fișa medicală tip M.A.I. pentru persoanele selecționate se 
realizează în cel mai scurt timp de la încadrare.  În cazul în care, în urma examinării medicale persoana/persoanele 
selectate și încadrate sunt declarate “Inapt medical”, vor fi trecute în rezervă.  

     
 Validarea dosarelor 
 După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de selecție va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor 
de recrutare ale persoanelor înscrise, respectiv îndeplinirea de către acestea a condiţiilor de participare la selecție, 
urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora. Lista persoanelor înscrise care nu îndeplinesc 
condiţiile de participare la selecție, cu precizarea acestora, se postează pe pagina de internet a unităţii, 
www.isumm.ro, secţiunea Resurse Umane. 
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 La selecția pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai persoanele care îndeplinesc condiţiile 
legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile 
prevăzute de prezenta secţiune, respectiv cele ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi 
depuse în termenul prevăzut în anunţul de selecție. 
 

  
VII. Graficul şi locul de desfăşurare al selecției2 
 
 

Nr. crt. Activităţile Termen/perioada Observaţii 

1.  
Asigurarea publicităţii privind organizarea şi 
desfăşurarea selecție pentru ocuparea posturilor 
vacante 

 
 

09.09.2020 

Pe pagina de internet a unităţii și la 
avizierul unității 

2.  
Înscrierea candidaților la selecție și depunerea 
dosarelor de recrutare în volum complet, în format 
electronic, la adresa de e-mail indicată în anunț 

09.09- 15.09.2020,  
ora 16,00 

 Documentele se depun în format 
electronic în volum complet, în zilele 

lucrătoare din perioada 09.09-15.09.2020, 
intervalul orar 08°°-16°°  

3.  
Verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de 
recrutare ale persoanelor înscrise la selecție şi a 
îndeplinirii condiţiilor de participare la selecție de 
către comisia de selecție 

 
 

17.09.2020 
Comisia de selecție 

4.  

Publicarea listei candidaților care nu îndeplinesc 
condiţiile de participare la selecție, precum și 
planificarea la interviu pentru candidații care 
îndeplinesc condițiile și ale căror dosare de recrutare 
au fost complete și corect întocmite  

 
 

18.09.2020 

Pe pagina de internet a unităţii și la 
avizierul unității 

5.  Susținerea interviurilor, conform planificării 
 
 

21.09.2020 

La sediul inspectoratului pentru Situații 
de Urgență ”Gh. Pop de Băsești” al 
județului Maramureș, din Baia Mare, str. 
Vasile. Lucaciu, nr. 87, începând cu ora 
09,00. Planificarea orară pentru 
susținerea interviului va fi postată în 
timp util pe site-ul unității 

6.  

Întocmirea procesului verbal de către comisia de 
selecție și prezentarea acestuia inspectorului șef în 
vederea luării deciziei cu privire la persoanele care 
vor ocupa posturile vacante și publicarea listei 
provizorii cu acestea 

22.09.2020 Pe pagina de internet a unităţii și la 
avizierul unității 

7.  
Planificarea persoanelor identificate pentru ocuparea 
posturilor vacante, în vederea susținerii evaluării 
psihologice 

22.09.2020 
Informațiile privind data, ora și locul 
susținerii evaluării psihologice vor fi 
afișate pe site-ul unității 

8.  Susținerea evaluării psihologice de către candidaţii 
identificați  23.09.2020 

La sediul inspectoratului pentru Situații 
de Urgență ”Gh. Pop de Băsești” al 
județului Maramureș, din Baia Mare, str. 
Vasile. Lucaciu, nr. 87, începând cu ora 
8,30. Planificarea orară pentru susținerea 
evaluării psihologice va fi postată în 
timp util pe site-ul unității  

9.  

Prezentarea ofertei de ocupare a posturilor 
candidaților clasați pe următoarele locuri, daca este 
cazul, și susținerea evaluării psihologice de către 
aceștia 

23.09 – 24.09.2020 

La sediul inspectoratului pentru Situații 
de Urgență ”Gh. Pop de Băsești” al 
județului Maramureș, din Baia Mare, str. 
Vasile. Lucaciu, nr. 87. Planificarea 
orară pentru susținerea evaluării 
psihologice se va face telefonic. 

10. Publicarea listei finale cu persoanele care urmeză a fi 
încadrate 24.09.2020 Pe pagina de internet a unităţii și la 

avizierul unității 

11. 
Prezentarea documentelor care presupun certificarea 
pentru conformitate cu originalul, de către candidații 
identificați 

24.09 - 25.09.2020 

La sediul inspectoratului pentru Situații 
de Urgență ”Gh. Pop de Băsești” al 
județului Maramureș, din Baia Mare, str. 
Vasile. Lucaciu, nr. 87 

                                                
2 Datele privind desfăşurarea selecției şi locul de desfăşurare a selecției pot suferi modificări, în funcţie de numărul persoanelor înscrise, activităţile specifice 
desfăşurate la nivelul unităţii. 
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Nr. crt. Activităţile Termen/perioada Observaţii 

12. 

Emiterea actului administrativ de încadrare a 
personalului identificat, pe durată determinată de 6 
luni și aducerea acestuia la cunoștința persoanelor 
încadrate în vederea prezentării la locul de muncă în 
cel mai scurt timp posibil 
 

28.09-30.09.2020  

13. Întocmirea fișei medicale-tip M.A.I. După încadrarea și 
prezentarea la locul de 
muncă a personalului 

încadrat 

 

14. 

Efectuarea verificărilor prin intermediul structurilor 
de cazier judiciar, evidențele operative și speciale ale 
Poliției Române și Serviciului Român de Informații și 
întocmirea Notei de cunoaștere 

 

 
 
VIII. Selecția pentru ocuparea postului de execuţie vacant va consta în susţinerea unui interviu.  
Comisia de selecție întocmește procesul-verbal care conține concluziile procedurii parcurse și îl prezintă 

șefului unității în vederea luării deciziei cu privire la persoanele care vor ocupa posturile. Decizia șefului unității 
este definitivă.  

Dacă până la emiterea ordinului de încadrare se constată că un candidat nu îndeplinește condițiile (ex. este 
declarat inapt psihologic), oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, care a fost 
înscris la selecție pentru aceeași categorie de posturi și aceeași subunitate, în ordinea descrescătoare a rezultatelor 
obținute la interviu. Dacă nu există un alt candidat înscris la selecție pentru aceeași categorie de posturi și aceeași 
subunitate, oferta de ocupare a postului se face candidatului care a participat la selecție pentru aceiași categorie de 
posturi, la o altă subunitate, în ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute la interviu. 

Rezultatul final al selecției se aduce la cunoştinţa candidaților prin postare pe pagina de internet a unităţii 
și la avizierul unității, conform graficului de desfăşurare. 

 
IX. Informaţii suplimentare despre organizarea selecției şi depunerea documentelor se pot obţine 

telefonic de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al 
județului Maramureș, nr. telefon 0756 025372 în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00. 

Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.isumm.ro, secţiunea Resurse 
Umane. Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea selecției vor fi făcute publice, prin 
postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei. 

 
 Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a selecției: 

 Prin înscrierea la acestă selecție, persoanele înscrise îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul 
de organizare şi desfăşurare a selecției. 

 Persoanele înscrise sunt rugate să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la 
toate etapele procedurii de ocupare a unor posturi de execuție vacante fără concurs: înscrierea şi depunerea 
dosarului în volum complet, susţinerea probei de selecție. 

 Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, secţiunea Resurse Umane, întrucât comunicarea informaţiilor 
referitoare la procedura de ocupare a unor posturi de execuție vacante fără concurs se va realiza prin aceste 
modalităţi. 

   
 Candidații identificați vor fi încadrați pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, iar 
la expirarea termenului, vor fi trecuți în rezervă de drept.  

 

X. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul anunţ: 

Anexa nr. 1: Formular Cerere de înscriere; 

Anexa nr. 2: Model Curriculum vitae; 

Anexa nr. 3: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 

Anexa nr. 4: Model tabel nominal cu rudele candidatului; 
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Anexa nr. 5: Model Declarație pe proprie răspundere privind  consimțământul candidatului referitor la verificările 
în cazierul judiciar; 

Anexa nr.6: Model Adeverința medicală; 

Anexa nr. 7: Formular Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 

Anexa nr. 8: Model Declarație pe proprie răspundere – antecedente penale; 

Anexa nr.9: Model declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluaţi 
psihologic pentru a participa la selecțiile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de poliţist/cadru militar; 

Anexa nr. 10: Model Declarație pe proprie răspundere – SARS-COV-2. 

 

Anunțul este publicat pe site-ul unității și afișat la avizierul unității începând cu data de 09.09.2020.  
                                                                                    
 


