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ANUNŢ 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea 
de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările 
ulterioare și ale Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
nr. 105094 din 24.06.2022, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al 
judeţului Maramureș, cu sediul în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu, nr. 87, organizează concurs în 
vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de Ofiţer I - din cadrul Inspecției de 
Prevenire- Compartimentul Control și Activități Preventive, funcţie prevăzută cu gradul de maior, 
la poziţia 38 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Gheorghe Pop de 
Băsești” al judeţului Maramureș, prin încadrare directă. 

 
Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor 

care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, 
altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist. 

 
   

A. Condiții cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați: 
I. Condiții legale de recrutare, prevăzute de art. 6 alin.1 din Anexa 2 la O.M.A.I. nr.177/2016  

privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi 
completările ulterioare:     
  -  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 și evaluare psihologică, potrivit 
reglementărilor specific în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre 
situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respective; 
  - să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
  - 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; 
   - să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului pentru încadrare în funcţii de cadre 
militare prin încadrare directă; 
     - să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de încadrare, așa cum este prevăzută 
în Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare; 
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- criterii specifice prevăzute la art. 11 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 și art. 30, lit. b din 
Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, ambele cu modificările și completările ulterioare. 
 
II. Criterii specifice prevăzute de art.11 din Anexa 2 la O.M.A.I.  nr. 177/2016 și art.30 lit.b din 
Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare: 
- persoanele care  au fost declarate “admis”  la concurs, nu trebuie să aibă calitatea de  membru al 

vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic; 
- cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la 

administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale (condiția trebuie să fie 
îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a ordinului de chemare în activitate). 
 

III. Condiții specifice prevăzute în fișa postului: 
1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofițer 
2. Gradul militar necesar ocupantului postului: sublocotenent 
3. Pregătire necesară ocupantului postului: 
 Pregătire de bază:   

       Studii universitare (militare sau civile) cu diploma de licență, într-unul dintre domeniile de licență- 
matematică; informatică; fizică; chimie; inginerie chimică; geografie; geologie; știința mediului; 
inginerie civilă; ingineria instalațiilor; inginerie electrică; inginerie energetică; inginerie electronică; 
telecomunicații și tehnologii informaționale;inginerie geologică; inginerie geodezică; mine, petrol și 
gaze; inginerie aerospațială; ingineria autovehiculelor; ingineria transporturilor; inginerie forestieră; 
silvicultură; ingineria produselor alimentare; calculatoare și tehnologia informației; ingineria 
sistemelor; inginerie mecanică; inginerie industrială; științe inginerești aplicate; mecatronică și 
robotică; ingineria materialelorv ingineria mediului; inginerie și management; inginerie genistică; 
inginerie de armament, rachete și muniții; drept; științe administrative; științe ale comunicării; științe 
militare, informații și ordine publică; economie; finanțevmanagement; arhitectură.  

  Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - autorizație de acces la  
informaţii clasificate clasa SECRET DE SERVICIU după încadrare 1; 
 

       
 

  IV  Examinarea medicală și evaluarea psihologică 
       Examinarea medicală și evaluarea psihologică efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I. se 
realizează exclusiv pentru candidatul declarat “admis”.  
 
       ATENȚIE !  Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs 
prevăzute în prezentul anunț. 
 
 

        B. Definirea sumară a atribuţiilor postului conform fișei postului:  
           - Desfășoară activități de informare preventive pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de 
risc specific a zonei de competență, a măsurilor de prevenire, precum și conduitei de urmat pe timpul 
situațiilor de urgență; 
            - Conlucrează cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu alte instituții în 
elaborarea reglementărilor specific situațiilor de urgență ; 
            - Întocmește și actualizeazăevidențele nominale statistice repartizate; 
             - Desfășoară activități de prevenire a situațiilor de urgență la instituții publice, localități, 
construcții/ amenajări cu aglomerări de persoane și operatori economici din zona de competență a 
inspectoratului județean. 
 
 

 

                                                           
 
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  cu excepția situațiilor prevăzute de art. 85 
alin. (1) lit. m din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare 
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    C. Conținutul dosarului de recrutare: 
a)  cererea de înscriere (Anexa nr. 2) și curriculum vitae, în format europass (Anexa nr. 3); 
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie matricolă/supliment, dacă apare 
menţiunea pe acestea că sunt însoţite de foaie matricolă/supliment); 

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau 
altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă; 

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale 
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

e) autobiografia (conform îndrumarului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ) şi tabelul nominal 
cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 5  la prezentul 
anunţ); 

ATENȚIE !  Autobiografia se întocmește olograf cu pastă/cerneală albastră și se scanează 
într-un fișier cu extensia pdf. 
               f) extras de pe cazierul judiciar / certificat de cazier judiciar 2 ; 

g) o fotografie color 9x12 cm; 
h) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului care cuprinde 

antecedentele medicale personale semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare 
postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (Anexa nr. 6); 

i) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor 
și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției de 
către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii; 

j) consimțământul informat (Anexa nr. 9) ; 
k) declarație pe proprie răspundere (Anexa nr. 8); 

                l) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr.7); 
 

D. Sinopticul desfășurării concursului: 
Concursul va consta din susținerea unui test scris care va fi înregistrat audio și video. 
Candidații transmit toate elementele constitutive ale dosarului în format SCANAT  la adresa de 

e-mail: resurse_isumm@yahoo.com în format pdf. (atașamentele nu trebuie să depașească 
dimensiune de 25 MB, se va trimite un singur e-mail cu documentele solicitate) în perioada 01-
26.08.2022 inclusiv, până la ora 14.00. 

ATENȚIE! Nu se va folosi adresa de e-mail pentru a solicita informații despre concurs! 
Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. 

Cerere de înscriere, CV, copie CI, etc.) 
Candidații care depun documentele solicitate,  în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un 

e-mail de confirmare a înscrierii la aceeași adresă de e-mail de pe care au fost transmise documentele 
(în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 8.00-16.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li 
se va comunica un cod de identificare în baza căruia se pot identifica în anunțurile postate ulterior, 
referitoare la desfășurarea concursului. 

Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine 
candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mailului 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 nr. de tel. 0262/2211212, interior 27106. 
            ATENȚIE! În perioada alocată conform graficului de concurs, candidații constituie dosarul de 
recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fișiere, în format pdf. (atașamentele nu 

                                                           
 
2 Extrasul de pe cazierul judiciar poate fi solicitat și de către comparimentul cu sarcini de recrutare pe baza consimântului expres al candidatului. Extrasul 
poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabiliate depus de candidat.Termenul de valabilitate al certificatului de cazier judiciar, 
conform prevederilor art.27 ali n(2) din legea 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 6 luni de la 
data emiterii.  

mailto:resurse_isumm@yahoo.com
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trebuie să depașească dimensiune de 25 MB) care să cuprindă documentele enunțate la lit.C din 
prezentul anunț. 

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice 
de recrutare, 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. 
 

Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

  Transmiterea de către candidați a documentelor în volum complet 
la adresa de e-mail: resurse_isumm@yahoo.com 

De la data de 01.08.2022, 
până în data de 26.08.2022 

inclusiv (ora 14.00). 
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 08.09-09.09.2022 

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de 
participare la concurs 

12.09.2022 
la sediul I.S.U. Maramureș 

precum şi pe pagina de 
internet a instituţiei 

Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probei de concurs “testul 
scris”; 
Instruirea candidaţilor; 
Desfăşurarea probei de concurs “testul scris” 

În data de 21.09.2022.  

În funcție de dinamica 
activităților din această zi, 
data susținerii testului scris 
poate fi modificată. 

Afişarea rezultatelor obţinute la testul scris 

După finalizarea probei scrise  
la sediul I.S.U. Maramureș 

precum şi pe pagina de 
internet a instituţiei 

Formularea contestaţiilor la testul scris (după caz) 

În termen de 24 ore de la 
afișarea rezultatului 
la adresa de email: 

resurse_isumm@yahoo.com 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale ale 
concursului (după caz) 

În termen de 2 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului de 

depunere a contestațiilor 

Afişarea rezultatelor la contestații 

Imediat după soluționarea 
contestațiilor la sediul I.S.U. 

Maramureș precum şi pe 
pagina de internet a instituţiei 

Susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale (doar în 
situația în care se impune departajarea candidaților) 

Data și Ora desfăşurării probei 
va fi stabilită de către comisia 
de concurs şi va fi comunicată 

în timp util prin afişarea la 
avizierul unităţii şi pe pagina 

de internet a unităţii 

Afișarea rezultatului final al concursului 

Imediat după expirarea 
termenului de formulare a 

contestațiilor la proba scrisă 
sau concomitant cu afișarea 
rezultatelor la contestații. 
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Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Programarea candidatului declarat “admis ” în vederea evaluării 
psihologice 

Informații despre locație, dată 
și ora susținerii se vor afișa la 

sediul I.S.U. Maramureș 
precum şi pe pagina de 

internet a instituţiei 

Afișarea rezultatului la testarea psihologică 

Imediat după comunicarea 
datelor prin afișare la sediul 
I.S.U. Maramureș precum şi 

pe pagina de internet a 
instituţiei 

 
E. Informații de interes (a se citi cu atenție) 
 Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit.d din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr 177/2016, fișele 

posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la protecția  informațiilor clasificate (fișele posturilor nu se transmit prin e-mail, consultarea 
acestora se face la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al 
județului Maramureș.) 

Dimensiunea maximă a fișierelor ce pot fi atașate într-un singur e-mail este de 20 Mb. 
IMPORTANT! Adresăm rugămintea de a nu solicita informații suplimentare folosind 

adresa de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere și depunere a documentelor 
constitutive ale dosarelor de recrutare. 

Relații suplimentare referitoare la desfășurarea concursului  se pot obține de la serviciul resurse 
umane al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului 
Maramureș, 0262/2211212, interior 27106, 27010, respectiv 27140, în zilele lucrătoare, între orele 
09.00-15.00. 

Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant va consta în susţinerea unui test scris 
pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi 
bibliografia de concurs stabilite de comisia centrală de concurs (Anexa nr. 1 la prezentul anunţ).  

Nota minimă de promovare a concursului este 7.00 (șapte). 
IMPORTANT! În situația în care se impune departajarea candidaților întrucât au aceeași notă, 

aceasta se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma  susținerii unui interviu structurat pe 
subiecte profesionale înregistrat audio şi video, fiind declarat admis candidatul care a obținut nota  cea 
mai mare. 

Atât testul scris, cât şi interviul structurat pe subiecte profesionale, (dacă este cazul), vor fi 
înregistrate audio şi video. 

Candidatul  nemulţumit  de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură 
dată, 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 la testul scris este definitivă. 
Interviul structurat pe subiecte profesionale, folosit ca şi probă de departajare nu poate fi 

contestat.  
F. Modul concret de ocupare a postului, după finalizarea etapelor de concurs: 
Candidatul declarat admis, va fi anunțat să se prezinte în vederea constituirii dosarului de 

recrutare în formă fizică, conform precizărilor de la litera.C din anunț. 
În conformitate cu prevederile art. 62 din Anexa nr.3 la O.M.A.I. nr 177/2016 candidatul 

declarant admis depune următoarele documente, astfel: 
 în original:  

• documentele prevăzute la lit.C din anunț de la următoarele puncte: a, e, f, g, 
h, i, j, k, l; 
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 prezintă originalul pentru:  
• documentele prevăzute la lit.C din anunț de la următoarele puncte: b, c și d. 

 
După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se 

semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se 
restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu 
prezintă în original documentele în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația 
în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale 
elementelor de siguranță  care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate ori nu 
se prezintă în termen de 30 de zile de la data înștiințării, prevederile art.57^1 alin (5) din Anexa nr.3 la 
O.M.A.I.  nr.177/2016 se aplică în mod corespunzător. 

ATENȚIE! La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va 
avea asupra sa și un dosar tip plic, de carton. 

ATENȚIE! În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr.3 la O.M.A.I.  nr.177/2016, 
numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți 
sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de 
gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este 
încadrat. 

Dacă candidatul declarat admis întocmește dosarul de recrutare corect și în volum complet, 
structura de resurse umane îl programează în vederea susținerii evaluării psihologice. 

Examinarea medicală se face după obținerea rezultatelor la evaluarea psihologică. 
În situația în care candidatul declarat admis  nu trece de oricare dintre cele 3 etape anterior 

menționate, se declară respins, iar candidatul clasat următor i se ofertează postul (dacă a promovat nota 
minim 7.00 – notă de promovare a concursului) și se inițiază parcurgerea celor 3 etape în scopul 
validării pentru ocuparea postului. 

ATENŢIE! Candidaţii declaraţi ”respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui/unor 
posturi vacante nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante 
în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 

Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.isumm.ro 
secţiunea Organizare, subsecţiunea Resurse Umane, şi se afişează la sediul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș, strada Vasile Lucaciu, nr. 87. 
Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice, 
prin afişarea la avizierul unităţii şi postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei. 
ATENŢIE!  
 În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă 
din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului 
se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. 

 
   G. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul anunţ: 
       Anexa nr. 1: Tematica şi bibliografia de concurs; 
       Anexa nr. 2: Formular Cerere de înscriere; 
       Anexa nr. 3: Model CV Europass 
      Anexa nr. 4: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 
      Anexa nr. 5: Model tabel nominal cu rudele candidatului; 
      Anexa nr. 6: Formular adeverință medicală; 
      Anexa nr. 7: Model Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
      Anexa nr. 8: Declarație pe proprie răspundere; 
      Anexa nr. 9: Consimțământ informat. 
 
      
 

http://www.isumm.ro/
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           APROBAT 
PREȘEDINTE COMISIEI 
 
 
 A V I Z A T 
     MEMBRI COMISIEI DE CONCURS: 

 
 

 
 

Î N T O C M I T 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS: 
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                                             ROMÂNIA
                      MINISTERUL AFACERILOR
           DEPARTAMENTUL PENTRU SITUŢII DE 
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 

                     COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS

Tematic
pentru concursurile organizate
din cadrul inspecțiilor de prevenire 

preventive, prin încadrare directă 

Bibliografie 

ACTE NORMATIVE 

1. 
HGR nr. 762/2008 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor 
de urgenţă 

2. 
Legea nr. 307/2006privind apărarea împotriva 
incendiilor 

3. Legea nr. 481/2004privind protecţia civilă

4. 
Legea nr. 252/2003privind registrul unic de 
control 

5. 
Ordonanţa  Guvernului nr. 2/2001 
regimul juridic al contravenţiilor

6. 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 
reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor 

7. 

HGR nr. 915/2015 privind stabilirea 
criteriilor pentru oprirea funcţionării ori 
utilizării construcţiilor sau amenajărilor 
determinate de încălcarea gravă a cerinţei de 
securitate la incendiu în ceea ce priveşte 
periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de 

ROMÂNIA               
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                   

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUŢII DE URGENŢĂ                                     
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                      

COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS 
 
 
 

Tematica și bibliografia* 
e în vederea ocupării posturilor vacante de 

țiilor de prevenire – Compartimentul control și activități 
, prin încadrare directă și/sau prin trecerea maiștrilor militari/subofi

în corpul ofițerilor 
 

Tematică

 
ACTE NORMATIVE SPECIFICE ATRIBUȚIILOR POSTURILOR

 
HGR nr. 762/2008 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor 1.  

Strategia naţională de prevenire a 
urgenţă 

Legea nr. 307/2006privind apărarea împotriva 
2.  

Dispoziții generale;  
Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
Exercitarea autorității de stat în domeniul 
apărării împotriva incendiilor
Serviciile de urgență voluntare 
Răspunderea juridică;  
Dispoziții finale 

privind protecţia civilă 3.  

Dispoziţii generale; 
Organizarea protecţiei civile;
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor
Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă
Contravenţii şi sancţiuni;  
Dispoziţii tranzitorii şi finale

nr. 252/2003privind registrul unic de 
4.  Prevederi privind Registrul Unic de Control

nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor 

5.  

Dispoziții generale;  
Constatarea contravenţiei; 
Aplicarea sancțiunilor contraven
Căile de atac; 
Executarea sancţiunilor contravenţionale

nr. 27/2002 privind  
reglementarea activităţii de soluţionare a 6.  

Reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor 

privind stabilirea 
criteriilor pentru oprirea funcţionării ori 
utilizării construcţiilor sau amenajărilor 
determinate de încălcarea gravă a cerinţei de 
securitate la incendiu în ceea ce priveşte 
periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de 

7.  

Criterii pentru oprirea funcţionării ori utilizării 
construcţiilor sau amenajărilor determinate de 
încălcarea gravă a cerinţei de securitate la 
incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii 
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, 
neasigurarea stabilităţii elementelor portante, 

              Nesecret 
                                                   Ex. unic 

                                     Nr. 105050    
                      București,24.06.2022 

în vederea ocupării posturilor vacante de ofițer 
și activități 

militari/subofițerilor 

Tematică 

ȚIILOR POSTURILOR 

Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de 

ții privind apărarea împotriva incendiilor;  
ții de stat în domeniul 

apărării împotriva incendiilor;  
voluntare și private;  

Organizarea protecţiei civile; 
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor;  
Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă; 

 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Prevederi privind Registrul Unic de Control 

 
contravenționale; 

Executarea sancţiunilor contravenţionale 

activităţii de soluţionare a 

Criterii pentru oprirea funcţionării ori utilizării 
construcţiilor sau amenajărilor determinate de 

vă a cerinţei de securitate la 
incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii 
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, 
neasigurarea stabilităţii elementelor portante, 



2 
 

Bibliografie Tematică 

intervenţie, neasigurarea stabilităţii 
elementelor portante, respectiv a limitării 
propagării focului şi fumului în interiorul 
edificiului şi la vecinătăţi 

respectiv a limitării propagării focului şi fumului 
în interiorul edificiului şi la vecinătăţi 

8. 
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele de 
prevenire şi stingere a incendiilor 

8.  
Stabilirea și sancționarea contravențiilor la 
normele de prevenire și stingere a incendiilor 

9. 

HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea 
categoriilor de construcţii şi amenajări care se 
supun avizării şi/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu 

9.  
Categorii de construcţii şi amenajări care se 
supun avizării şi/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu 

10. 
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor 

10.  

Dispoziţii generale;  
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare 
împotriva incendiilor;  
Norme generale de apărare împotriva incendiilor 
la proiectarea şi executarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi amenajărilor; 
Norme generale de apărare împotriva incendiilor 
la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi 
amenajărilor;  
Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de 
apărare împotriva incendiilor;  
Planificarea şi executarea exerciţiilor privind 
modul de acţiune în caz de incendiu;  
Controlul respectării normelor de apărare 
împotriva incendiilor;  
Dispoziţii finale 

11. 

Ordinul MAI nr. 89/2013  privind aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, 
pregătire şi desfăşurare a activităţii de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de 
Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi structurile subordonate 

11.  

Definire, obiective, domenii şi forme ale 
activităţii de prevenire; 
Organizarea şi conducerea structurilor de 
prevenire, atribuţii şi planificarea activităţii de 
prevenire: 

 Atribuţiile inspecţiilor judeţene; 
 Planificarea activităţii de prevenire 

Dispoziții specifice 
 Controlul de prevenire 
 Informare preventivă 
 Constatarea şi sancţionarea 

contravenţiilor; 
 Alte forme ale activităţii de prevenire 

12. 

Ordinul MAI nr. 160/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurare şi finalizare a activităţii de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de 
serviciile voluntare şi private pentru situaţii 
de urgenţă 

12.  

Dispoziţii generale; 
Planificarea şi organizarea activităţii de 
prevenire; 
Desfăşurarea şi finalizarea activităţii de 
prevenire. 

13. 
Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale privind instruirea 
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 

13.  
Dispoziţiile generale privind instruirea 
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 

14. 

Ordinul MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind utilizarea, 
verificarea, reîncărcarea, repararea şi 
scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 

14.  
Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, 
reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a 
stingătoarelor de incendiu   



3 
 

Bibliografie Tematică 

15. 

Ordinul MAI nr. 14 din 2009 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la amenajări temporare 
în spaţii închise sau în aer liber 

15.  

Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la amenajări temporare în spaţii 
închise sau în aer liber 
 

16. 

Ordinul MI nr. 108/2001 pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale privind reducerea 
riscurilor de incendiu generate de încărcări 
electrostatice - D.G.P.S.I.-004 

16.  
Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor 
de incendiu generate de încărcări electrostatice 

17. 

Ordinul comun al M.A.I. şi al M.A.D.R. nr. 
605/579 din 2008 pentru aprobarea   
Dispoziţiilor   generale  de  apărare împotriva 
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis 
la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi 
resturi vegetale 

17.  

Dispoziţiile   generale  de  apărare împotriva 
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la 
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi 
vegetale 

18. 

Ordinul MAInr. 166 din 2010 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
apărarea împotriva incendiilor la construcţii si 
instalaţiile aferente 

18.  
Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva 
incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente 

19. 

Ordinul MAInr. 87 din 2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării 
împotriva incendiilor 

19.  
Metodologia de autorizare a persoanelor care 
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva 
incendiilor 

20. 

Ordinul comun al MAI și MDRAP nr. 
118/1709 din 2010 pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 
incendiilor la structuri de primire turistice, 
unități de alimentație publică și unități de 
agrement 

20.  

Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la structuri de primire turistice, 
unități de alimentație publică și unități de 
agrement 

21. 

Ordinul comun al MAI și MC nr. 28/2338 din 
2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor la obiective 
de cult 

21.  
Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la obiective de cult 

22. 

Ordinul MAI nr. 187 din 2010 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
apărarea împotriva incendiilor la spații pentru 
comerț 

22.  
Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva 
incendiilor la spații pentru comerț 

23. 

Ordinul MAI nr. 211 din 2010 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la ateliere și spații de 
întreținere și reparații 

23.  
Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la ateliere și spații de întreținere și 
reparații 

24. 

Ordinul MAI nr. 262 din 2010 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la spații și construcții 
pentru birouri 

24.  
Dispoziţiile generale de apărare împotriva 
incendiilor la spații și construcții pentru birouri 

25. 

Ordinul comun al MAI și MS nr. 146/1427 
din 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor 
generale de apărarea împotriva incendiilor la 
unități sanitare 

25.  
Dispoziţiile generale de apărarea împotriva 
incendiilor la unități sanitare 

26. 

Ordinul MAI nr. 1.489 din 2006  pentru 
aprobarea Codului de etică şi deontologie a 
personalului din Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi din structurile 
subordonate 

26.  
Codul de etică şi deontologie a personalului din 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
şi din structurile subordonate 
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Bibliografie Tematică 

 
REGLEMENTĂRI TEHNICE 

 

27. 
Normativ privind siguranța la foc a 
construcțiilor indicativ P 118/99 (ediția I) 

27.  Prevederi comune tuturor construcțiilor. 

28. 
Normativ privind securitatea la incendiu a 
construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de 
stingere, indicativ P118/2-2013 

28.  

Proiectarea și executarea instalațiilor de stingere 
cu apă a incendiilor: 

 Instalații cu hidranți de incendiu interiori. 
Exploatarea instalațiilor de stingere a 
incendiilor: 

 Organizarea exploatării instalațiilor de 
stingere a incendiilor; 

 Exploatarea instalațiilor de stingere cu 
apă a incendiilor. 
 

29. 

Normativ privind securitatea la incendiu a 
construcțiilor, Partea a III-a - instalații de 
detectare, semnalizare si avertizare, indicativ 
P118/3-2015 

29.  

Prevederi generale privind executarea și 
exploatarea instalațiilor de detectare, 
semnalizare și avertizare a incendiilor în 
construcții: 

 Utilizarea sistemului; 
 Mentenanța IDSAI; 

30. 
Normativ privind proiectarea, execuția și 
exploatarea instalațiilor electrice aferente 
clădirilor, indicativ I7-2011 

30.  

Instalații electrice pentru alimentarea 
receptoarelor cu rol de securitate la incendiu. 
Instalații electrice pentru iluminatul de siguranță. 
Condiții de alimentare și de funcționare. 

 

* NOTĂ:Actele normative precizate se vor studia având în vedere toate evenimentele 

legislative intervenite până la datapublicării anunțului de concurs. 

 

 

COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS: 

 

 



Anexa nr. 2  
Nesecret 

                   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                  Nr. 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ     Baia Mare, 
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ   
       INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
,,GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ  

                                                                                                                                                   APROB 
                        INSPECTOR ȘEF 

         Locotenent-colonel 
                                PIȚIȘ MARIAN 

 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF 

 

        Subsemnatul / Subsemnata, ________________________________________, fiul / fiica lui 
______________ şi _________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria ___, numărul 
________, eliberată de _____________________ la data de _______________, CNP 
________________________ încadrat/ încadrată în funcţia __________________________________ la 
______________________________________________,cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea 
________________________, judeţul/sectorul _____________________, strada _____________________, nr. 
__________, bloc ____________, etaj ______________, apartament ___.              
 

        Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
“Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș, în vederea ocupării postului 
de____________________________________________________________________________din cadrul 
_______________________________________________________________ prin încadrare directă cu 
recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru 
ocuparea postului vacant. 
   
      Îmi exprim consimțământul în vederea obținerii extrasului de pe cazierul judiciar: DA / NU (se va încercui 
varianta dorită). 
    Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs, menţionate 
în anunţul dat publicităţii. 
    Menţionez că sunt absolvent/absolventă cu diplomă de bacalaureat/licență al 
Liceului/Universității_____________________________________________________________________ 
________________________,profil____________________________________________________________
____________________________________________, în anul ______. 
          Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
  

 

Data _____________      Semnătura________________                                                                                          



 
Pagina / - Curriculum vitae al  

Nume Prenume  
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Anexa 3 
Nesecret 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 



 
Pagina / - Curriculum vitae al  

Nume Prenume  
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

“GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI ”AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ 

 
 

                  Anexa nr. 4 
    NESECRET 
 
 

 
ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI 

 
Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal 

de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/ pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări. 
  1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii (ziua, 
luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), 
numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, 
limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de 
acasă şi de la serviciu.  

2. Date privind activitatea desfăşurată:  
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi 

până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se 
funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară 
activitatea, precizând adresa acestora.  

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia 
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.  

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea 
candidatului.  

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire 
penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când 
s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi 
părinţi.  

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal 
– în ce ţări, perioada.  

3. Date despre rude:  
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul 

naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), 
domiciliul şi numărul de telefon;  

b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data 
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;  

c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru 
persoanele prevăzute la lit. a).  

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele 
purtat anterior.  

În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor 
furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

 
SEMNĂTURA ............................................   DATA .................................... 

 



    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                     
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

“GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI ”AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ 

 

                                                             
 

                                                         Anexa nr. 5                                       
                                             NESECRET 

 

TABEL NOMINAL CU RUDELE CANDIDATULUI ______________________________________________  

Nr 
crt 

Numele şi prenumele (nume 
purtat anterior) 

Grad de 
rudenie 

Data şi locul 
naşterii 

Prenumele 
părinţilor 

Ocupaţia/ 
profesia/ functia 

Locul de muncă 
(adresa, telefon) 

Date privind 
domiciliu(a se completa 

corect şi complet) 

Consimt la prelucrarea 
datelor cu caracter personal 
potrivit Regulamentul UE 

nr.679/2016, privind 
protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu 

caracter personal 
          

CNP              

          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              

  
Data :______________________                                                                     Semnătura candidatului______________________ 
Notă: În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului. 



Anexa nr.6 
Cabinet medical 
................................................ 
(numele și prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei) 
Nr. .............../.................. 

 
ADEVERINȚĂ MEDICALĂ 

 
Se adeverește că dl/dna .............................., născut(ă) în anul ....., luna ....., ziua ....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. 

seria ........ nr. ........, emis(ă) de ................ la data ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], este 
înscris(ă) pe lista de capitație începând cu data ........................................Se află [ ]/nu se află [ ] în evidență sau sub 
observație cu: 

1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecție COVID-19, boli 
acute, severe, accidente, intervenții chirurgicale, boli cronice. Se acordă o atenție deosebită afecțiunilor 
endocrino-metabolice - obezitate; afecțiunilor tiroidiene, afecțiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie 
(valoarea dioptriilor), discromatopsii; afecțiunilor dermatologice - vitiligo; afecțiunilor ortopedice - 
scolioze, cifoze, picior plat, deformații diverse^1)). 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale 
specifice aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, 
ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al 
directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al 
directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru 
aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în 
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe 
perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de 
ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și 
pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în 
activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației 
penitenciare, cu modificările și completările ulterioare. 
 

2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) și în mod distinct toxicomaniile (inclusiv alcoolismul etc.) 
………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

CLINIC SĂNĂTOS: DA [ ]/NU [ ]Prezenta adeverință medicală se eliberează pentru participarea la concursul de 
admitere la o instituție de învățământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I. 
Data …………………… 

Semnătura și parafa medicului de familie 
 
NOTĂ: 
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate privind acuratețea și 
corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă și ștampila cabinetului de medicină de 
familie. Diagnosticele se vor completa cu majuscule, fără prescurtări, cu excepția abrevierilor medicale unanim 
recunoscute. 
Atenție! Se vor consemna doar afecțiunile medicale confirmate, documentate medical. 

 
 

NOTĂ: 
Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
Direcția medicală 
Unitatea ................................................................. 
 
Din analiza conținutului prezentei adeverințe se constată: 
[ ] POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează personal pentru 
nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I., conform prezentei adeverințe medicale eliberate de medicul 
de familie.SAU^1) [ ] „INAPT“, conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării 
naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului 
Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului 
de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014^2) (în baza antecedentelor patologice personale, afecțiunilor, 
bolilor neuropsihice și toxicomaniilor consemnate de către medicul de familie), sens în care NU POATE 
PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează personal pentru nevoile 
M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I. 
^1) Se va completa doar în situația în care este menționată în adeverința medicală o afecțiune care determină 
expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare.^2) Pentru aprobarea baremelor 
medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de 
informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în 
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru 
ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi 
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu 
statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare. 

Data ...................... 

Semnătura și parafa medicului de unitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea 
cadrului legal invocat. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225288
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834


    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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              Anexa nr. 7 
             NESECRET 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A  

CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE 
DOMNULE INSPECTOR ŞEF, 

 

 Subsemnatul (a) ____________________________________________________, fiul (fiica) lui 
__________________________ şi al (a) ________________________, născut (ă) la data de 
______________ în localitatea _____________________________, judeţul/sectorul 
___________________, CNP __________________ posesor (posesoare) al (a) BI /CI seria ______ nr. 
_________________, eliberat (ă) de ____________________________, la data de 
_________________________________________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea 
postului de ____________________________________________________________ din cadrul 
________________________________________________________________ organizat de  Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș, în perioada                   
_____________________declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de 
recrutare și informațiile prezentate în anunț, cu care sunt de acord . 
 Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie sau grupare, interzise de lege sau care promovează 
idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.  

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în 
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de 
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi numit(ă) în funcția militară aferentă postului 
scos la concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs/examen ar permite acest fapt. Dacă o asemenea 
situaţie se va constata după numirea în funcție, urmează să fiu eliberat din funcția ocupată și trecut în 
rezervă. 

Sunt de acord ca, în cazul câștigării concursului, anterior emiterii actului administrativ, să asigur în 
ceea ce mă privește, îndeplinirea cerințelor stabilite la art.29 lit. d) - e) și art.30 din Legea 80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.  

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea 
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date 
necesare)______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________şi mi-au încetat 
raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă ____________________ (se scrie motivul – la cerere, 
demisie, disciplinar, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.  

 
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat 

personal datele din prezenta declaraţie. 
                           

                     Data________________                                             Semnătura _______________ 
 
 

NESECRET 



 
Anexa 8 
Nesecret 

       
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
DOMNULE INSPECTOR ȘEF, 

 
 
 Subsemnatul(a) ______________________________________________fiul (fiica) 

lui_______________________ şi al __________________________, născut (ă) la data de 

____________________ în localitatea ___________________________, judeţul / sectorul 

____________________ CNP_________________________ posesor/posesoare al (a) BI/CI seria______, 

nr.___________, eliberat(ă) de ________________________________ la data de _________________, 

în calitate de participant la concursul  pentru ocuparea postului de 

___________________________________ organizat de ISU Maramureș, la data de ______________ 

declar pe propria răspundere că: 

- nu am antecedente penale și nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 
săvârșirea de infracțiuni; 

- nu am fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani și nu mi-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu am desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege. 
            Am luat cunoştinţă că prezenta declarație este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a 
adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte 
conform legii. 

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter 
personal, şi sunt de acord cu prelucrare acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date. 
 Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta declarație. 

 

 

Semnătura        Data 

_____________________     __________________ 

 
 



Nesecret 
1 din  19 

 
 

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

“GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI ”AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ 

    
 

        Anexa nr. 9    
        NESECRET 
            
           
 
 

 
 

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT 
 
 

        Subsemnatul (a) ____________________________________________________, fiul (fiica) lui 
__________________________ şi al (a) ________________________, născut (ă) la data de 
______________ în localitatea _____________________________, judeţul/sectorul 
___________________, CNP __________________ posesor (posesoare) al (a) BI /CI seria ______ nr. 
_________________, eliberat (ă) de ____________________________, la data de 
_________________________________________,  
      Am fost informat cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului se face în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la 
concursurile de admitere în instituțiile de învațământ  care formează personal pentru nevoile ministerului 
afacerilor interne, precum și la concursurile de încadrare in ministerul afacerilor interne. 
Am fost informat cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor medicale 
privind efectuarea examenului medical pentru admitere în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de 
informații de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în 
unitățile/instituțiile de învățământ militar, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist precum și 
pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rîndul cadrelor militare în 
activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației 
penitenciare, aprobate prin Ordinul Ministrului Apărării Naționale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor 
interne, ministrului justiției, Directorului Serviciului Român de Informații, Directorului Serviciului de 
Informații Externe, Directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și Directorului Serviciului de 
Protecție și Pază nr. M.55/107/2587/C/10357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale 
privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de 
informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în 
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională pentru 
pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist precum și pentru candidații care urmează a fi 
chemați/rechemați/încadrați în rîndul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor 
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare. 
       Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susținerea celorlalte probe de concurs și că în 
urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere instituțiile de învățământ care 
formează personal pentru nevoile MAI/încadrare in MAI și îmi asum consecințele ce derivă din aceasta. 
       Declar în deplină cunoștință de cauză și pe proprie răspundere că nu am suferit și nu sufăr de boli 
neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase. 
 
 
 
 Data _____________     Semnătura ________________ 
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