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APROB,
PREȘEDINTELE
COMISIEI DE CONCURS

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile
militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, Ordinului
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 76411 din 16.04.2021
referitor la Nota-raport nr. 1746960 din 12.04.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare a
posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență și a structurilor
aflate în coordonare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului
Maramureș, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, judeţul Maramureș,
organizează concurs/examen cu recrutare din sursă internă din rândul subofiţerilor din unităţile militare
ale Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale, în scopul încadrării postului de șef
gardă intervenție-stingere, din cadrul Pichetului de Pompieri Târgu Lăpuș – Garda de intervenție, poziția
496 din statul de organizare al inspectoratului.
A.
CONDIŢII CUMULATIVE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CANDIDAT ÎN
SCOPUL PARTICIPĂRII LA CONCURS:
I.
1.
2.
3.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului
Categoria de personal care poate ocupa postul: subofiţer;
Gradul militar necesar ocupantului postului: sergent major
Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1 Pregătirea de bază: - liceu cu diplomă de bacalaureat.
3.2 Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:
- autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii și documente clasificate, nivel „SECRET DE
SERVICIU”, (după încadrare, potrivit principiului de a cunoaște, cu îndeplinirea procedurilor specifice);
evaluarea psihologică anuală pentru exercitarea funcțiilor operative (toate după încadrare).
4. Experienţă:
 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției/armă/ structurii: 2 ani/0 ani/0 ani.
5. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical.
6. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere.
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II. Condiţii specifice de recrutare, prevăzute la art. 32 alin. (1), alin (2) pct. IV din Anexa 3 la O.M.A.I.
nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare:
 este declarat “apt medical” şi “apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau nu este pus la
dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările și
completările ulterioare;
 a obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - cel puțin 2 ani.
III. Avizul psihologic:
 candidatul are obligaţia de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest scop,
ori în situaţia în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcţii de
conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării interviului, acest aspect se va menţiona în
cererea de înscriere la concurs.
ATENŢIE!
La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile stabilite, au depus cereri de
înscriere și ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite. Neîndeplinirea uneia/unora
dintre cerințe, ori nerespectarea modalităților și termenelor de depunere a cererilor de înscriere și/sau a
dosarelor de recrutare, atrage respingerea participării la concurs.
B. DEFINIREA SUMARĂ A ATRIBUŢIILOR POSTULUI:
- conduce operaţiunile gărzi de intervenţie pentru desfășurarea intervenției, respectarea regulilor de
tehnica securității personalului, limitarea pagubelor materiale, salvarea bunurilor și protejarea integrității
construcțiilor și instalațiilor, reducerea timpilor operativi de intervenție ai echipajului;
- utilizează metodele specifice de salvare, evacuare și acordare a primului ajutor medical persoanelor
afectate, precum și protejarea și evacuarea animalelor și bunurilor amenințate în situații de urgență.
C. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE:
1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (Anexa nr. 4);
2. copii ale actului de identitate, ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse
de cerinţele postului şi ale cursurilor sau a altor forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru
îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs;
3. adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de
unitate;
4. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr.3);
5. adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, care să
cuprindă următoarele:

vechimea în armă;

vechimea în specialitatea studiilor;

vechimea în specialitatea structurii;

gradul militar deţinut;

calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei profesionale;

sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;

recompensele acordate de-a lungul carierei;
dacă este cercetat disciplinar;
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dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr.
177/2016;
6. realizări deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activităţii / imaginii instituţiei (document
întocmit de șeful nemijlocit și aprobat de inspectorul șef/comandantul unității de proveniență a
candidatului).
Notă: Vechimile se vor calcula la data emiterii anunțului.
D. Precizări referitoare la dosarul de recrutare:
1. În perioada alocată, conform graficului desfăşurării concursului prevăzut la lit. E, candidaţii
constituie dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere în
format .PDF (ataşamentele să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă
documentele enunţate la lit. C din prezentul anunţ, la adresa de e-mail:
resurse_isumm@yahoo.com
2. Candidatul declarat admis depune în vederea constituirii dosarului de recrutare în formă fizică,
documentele transmise în format electronic la înscriere, astfel:
 în original:
o cererea de înscriere;
o CV-ul;
o declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
o adeverinţa eliberată de unitatea de provenienţă prevăzută la pct. 5 al lit. C. din
anunţ;
o adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată
de medicul de unitate
o documentul întocmit de șeful nemijlocit și aprobat de inspectorul
șef/comandantul unității de proveniență a candidatului din care să reiasă
realizările deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activităţii /
imaginii instituţiei.
 prezintă originalul pentru:
o copia actului de identitate;
o copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de
cerinţele postului (însoţite în mod obligatoriu de suplimentele la diplomă/foile
matricole, după caz și ale cursurilor sau a altor forme de pregătire absolvite cu
utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la
concurs).
ATENŢIE! Documentele constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse în formă fizică
şi în copie legalizată, situaţie în care nu mai este necesar a se prezenta documentul în original.
La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea asupra sa şi un
dosar tip plic, de carton.
Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de
siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, atrag
invalidarea candidatului.
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Precizări referitoare la modul de depunere a dosarului de recrutare:
În perioada alocată pentru înscriere, candidaţii depun cererea de înscriere însoţită de CV, copia
actului de identitate şi declaraţia privind cunoaşterea şi acceptarea condiţiilor de recrutare exclusiv la
adresa de e-mail: resurse_isumm@yahoo.com.
Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul și
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail:
resurse_isumm@yahoo.com, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de
confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00 – 16.00 ale fiecărei
zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot
identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu
se vor utiliza numele şi prenumele acestora.
Dimensiunea maximă a fişierelor ce pot fi ataşate într-un e-mail este de 10 Mb.
IMPORTANT! Adresăm rugămintea de a nu solicita informaţii suplimentare folosind adresa
de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere şi depunere a documentelor
constitutive ale dosarelor de recrutare.
În perioada alocată pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet, candidaţii depun şi
restul documentelor prevăzute la lit. C. Conţinutul dosarului de recrutare constituit de candidat din
anunţ.
Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex.
copie C.I., copie documente studii, etc.).
ATENŢIE!
Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului,
secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă documentele sunt
corect întocmite sau scanate!
Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate,
independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii care să
nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc criteriile specifice de recrutare şi
condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt
complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.
E. ETAPELE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:
Concursul va consta în parcurgerea etapelor prevăzute de art. 23 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.
177/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
1. evaluarea dosarelor de recrutare;
2. interviul.
Evaluarea dosarelor de recrutare:
- are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale
a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin
diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la
concurs;
- aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de
recrutare în scopul îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin
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aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea
de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și
completările ulterioare;
- evaluarea dosarelor de recrutare şi acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia de
concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei interviului;
- candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi “promovat”;
- pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și
completările ulterioare, candidaţilor declaraţi “promovat” li se acordă un punctaj care se valorifică în
cadrul notei finale;
- lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum
şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează de către
secretarul comisiei de concurs şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii.
2. Interviul
Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia
de concurs.
Aprecierea rezultatului la interviul pe subiecte profesionale se va face cu note de la 1 la 10, cu
acordarea unui punct din oficiu. Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.
Este declarat admis candidatul care a fost declarat “promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai
mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare
şi a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviului.
În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are
cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat
„admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.
În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute mai sus,
preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele
obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea postului de conducere
vacant poate formula contestaţie, o singură data pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de
la expirarea termenului de depunere.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei este definitivă.
F. Graficul desfăşurării concursului:
Activitate
Transmiterea cererii de înscriere, CV-ul, copia actului de identitate şi
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, la
adresa de e-mail: resurse_isumm@yahoo.com
Evaluarea psihologică a candidaţilor
Transmiterea celorlalte documente constitutive ale dosarului de recrutare la
adresa de e-mail: resurse_isumm@yahoo.com
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs și desfășurarea
probei de evaluare a dosarelor de recrutare
Afişarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la
concurs, precum și tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care
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Termen/Perioada/Observaţii
De la data publicării anunţului până în
data de 10.05.2021 inclusiv (ora 16.00)
Locaţia, data şi ora se comunică din timp
util candidaţilor prin postarea unui anunţ
în acest sens
De la data publicării anunţului până în
data de 20.05.2021 inclusiv (ora 16.00)
27.05-28.05.2021
28.05.2021 la sediul ISU MM precum şi pe
pagina de internet a instituţiei

NESECRET
au promovat proba de evaluare a dosarelor de recrutare
Depunerea contestaţiilor la proba de evaluare a dosarelor de recrutare, la
adresa de e-mail: resurse_isumm@yahoo.com
Soluţionarea contestaţiilor la proba de evaluare a dosarelor de recrutare
Afişarea rezultatelor la contestaţii la proba de evaluare a dosarelor de
recrutare

în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor la proba de evaluare a
dosarelor de recrutare
în termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a
contestațiilor
Imediat după soluționarea contestațiilor la
sediul unităţii şi pe pagina de internet a
instituției

În data de 03.06.2021, ora 11:00 la sediul
unității

Desfăşurarea probei interviu

Afişarea rezultatului la proba interviu
Depunerea contestaţiilor la proba interviu, la adresa de e-mail:
resurse_isumm@yahoo.com
Soluţionarea contestaţiilor la proba interviu

Afişarea rezultatelor la contestaţii la proba interviu

Afişarea rezultatului final al concursului

După susținerea probei, la sediul unității şi
pe pagina de internet a instituției
În termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor la proba interviu
În termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a
contestațiilor
Imediat după soluționarea contestațiilor la
sediul unităţii şi pe pagina de internet a
instituției
Imediat după expirarea termenului de
formulare a contestațiilor la proba
interviu sau concomitant cu afișarea
rezultatelor la contestații, la sediul unităţii
şi pe pagina de internet a instituției

G. ALTE DATE ŞI INFORMAŢII:
ATENŢIE: Candidaţi declaraţi “respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant
nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate
sau în alte unităţi.
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi,
cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Înştiinţarea candidaților, referitor la data, ora şi locaţia desfășurării evaluării psihologice, se va face
în timp util de către compartimentul cu sarcini de recrutare.
Date de contact și informații despre organizarea concursului se pot obține la telefon nr.
0262/211212, interioare 27010 și 27106 și la Serviciul Resurse Umane al unității.
Prezentul anunț va fi publicat pe site-ul inspectoratului (www.isumm.ro) și afișat la avizierul
unității începând cu data de 28.04.2021.
La informaţiile cuprinse în anunț, pot surveni modificări sau completări, caz în care acestea vor fi
publicate în timp util prin metodele: afişare la sediul inspectoratului şi publicare pe pagina de internet.
G. ANEXE:
- Anexa nr. 1 - Tematica şi bibliografia;
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- Anexa nr. 2 - Formularul cererii de înscriere la concurs;
- Anexa nr.3 -Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de
recrutare;
- Anexa nr. 4 - Model curriculum vitae.
AVIZAT
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS

ÎNTOCMİT
SECRETARUL COMİSİEİ DE CONCURS
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