MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Exemplar UNIC
Nr. 35644
Bucureşti, 09.11.2020

ANUNŢ
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Banu
Dumitrache, nr. 46, sector 2, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă1, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, 4 (patru) posturi
de ofițeri de execuție din cadrul Serviciului Achiziții Publice, astfel:
-

2 posturi de Ofițer specialist I;

-

2 posturi de Ofițer principal I.

ATENTIE! Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) şi (5) din Anexa
nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 nu fac obiectul participării la concurs.
A.

Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați:

I. Condiţii legale de recrutare, prevăzute de art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016:


să aibă cetățenia română și domiciliul în România;



să cunoască limba română, scris și vorbit;



să aibă capacitate deplină de exercițiu;



să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; 2



să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;



să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;



să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;



să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;



să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;



să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;



să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului pentru încadrarea în funcţii de
cadru militar prin încadrare directă.

Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi
cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist – art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr.
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
2
Aptitudinea/inaptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit
reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații procedura de recrutar e încetează pentru
candidatul respectiv.
1
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II. Criterii specifice prevăzute de art. 10 lit. c) şi art. 11 din Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 şi art. 30 lit. b)
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare:


prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile
din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele
militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;



persoanele care au fost declarate „admis” la concurs, nu trebuie să aibă calitatea de membru al
vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;



cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la
administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale (condiţia trebuie îndeplinită
înainte de intrarea în vigoare a ordinului de chemare în activitate).

III. Condiţii specifice prevăzute în fişele posturilor:


Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer;



Gradul militar necesar ocupantului postului: sublocotenent;



Pregătirea necesară ocupantului postului:


Pregătire de bază:
studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de
studii universitare) sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, într-unul din
următoarele domenii fundamentale: „matematică şi ştiinţe ale naturii”, „ştiinţe inginereşti”,
„ştiinţe sociale”.



Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
Autorizaţie de acces 3 pentru lucrul cu informaţii şi documente clasificate, nivel „Secret”, după
încadrare.

IV.

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică:


Examinarea medicală şi evaluarea psihologică efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I. se
realizează exclusiv pentru candidatul declarat „admis”.

V.

Condiţie incidentă Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat:


Să nu atingă pe parcursul desfăşurării concursului şi până la data intrării în vigoare a ordinului de
chemare în rândul cadrelor militare în activitate, vârsta standard de pensionare.

ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în
prezentul anunţ.
B.

Definirea sumară a atribuţiilor postului conform fişelor posturilor:
- participă la activitatea de achiziţii publice pentru produsele, serviciile şi/sau lucrările realizate la nivel

I.G.S.U.
C.

Conţinutul dosarului de recrutare:
1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (în format EUROPASS);
2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (însoţite
de copii ale suplimentelor la diplome, după caz);

3

Dacă pentru ocuparea unor posturi 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 excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
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3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare şi/sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
4. 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;
5. autobiografia (model Anexa nr. 5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului
(Anexa nr. 4);
6. extras de pe cazierul judiciar4/certificat de cazier judiciar;
7. o fotografie color 9x12 cm;
8. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale
semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei (Anexa nr. 6);
9. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor
letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un
psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3).
Precizări referitoare la dosarul de recrutare:
1. În perioada alocată, conform graficului desfăşurării concursului prevăzut la lit. D, 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: concursuri1@igsu.ro
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

autobiografia;

o

tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;

o

certificatul de cazier judiciar (în situaţia în care nu şi-a exprimat consimţământul în
vederea obţinerii extrasului de cazier judiciar);

o

fotografia color în format 9x12 cm;

o

adeverinţa eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele
medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este
corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării selecţiei (Anexa nr. 6);

o

avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi
folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel

4

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul
poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Termenul de valabilitate al certificatului de cazier
judiciar, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290 din 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
este de 6 luni de la data emiterii.
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mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru
efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
o

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

 prezintă originalul pentru:
o

copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de
cerinţele postului (inclusiv după suplimentele la diplome, după caz);

o

copia actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare
şi/sau a altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este
cazul, a livretului militar;

o

copia certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil,
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârilor judecătoreşti privind
starea civilă.

ATENȚIE!
La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea asupra
sa şi un dosar tip plic, de carton.
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.
Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de
siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, atrag respingerea
candidatului din concurs.
D.

Graficul desfăşurării concursului:
Termen/Perioada/Observaţii

Activitate
Depunerea de către candidaţi a cererilor de înscriere la concurs, a CV-ului și

De la data publicării anunţului

declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa

până în data de 11.11.2020

de e-mail: concursuri1@igsu.ro

inclusiv. (ora 16.00)

Depunerea de către candidaţi a celorlalte documente constitutive ale dosarului de

Până în data de 23.11.2020

recrutare la adresa de e-mail: concursuri1@igsu.ro

inclusiv (ora 16.00)

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs

26.11.2020 – 27.11.2020
02.12.2020 la sediul I.G.S.U.

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

precum şi pe pagina de internet a
instituţiei

Desfăşurarea probei scrise (locaţia şi ora se comunică ulterior, stabilindu-se în
funcţie de numărul de candidaţi care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs)

În data de 14.12.2020
după susţinerea probei, la sediul

Afişarea rezultatului la proba scrisă

I.G.S.U. precum şi pe pagina de
internet a instituţiei
în termen de 24 de ore de la

Formularea contestaţiilor (după caz)

afişarea rezultatului
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Termen/Perioada/Observaţii

Activitate

în termen de 2 zile lucrătoare de
Soluţionarea contestaţiilor

la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor
imediat după soluţionarea

Afişarea rezultatelor la contestaţii

contestaţiilor, la sediul I.G.S.U. şi
pe pagina de internet a instituţiei

Susţinerea unui interviu pe subiecte profesionale (doar în situaţia în care se impune
departajarea candidaţilor)

imediat după expirarea
termenului de formulare a

Afişarea rezultatului final al concursului

contestaţiilor la proba scrisă sau
concomitent cu afişarea
rezultatelor la contestaţii
Informaţii despre locaţie, dată şi

Programarea candidaţilor declaraţi „admis” în vederea evaluării psihologice

ora susţinerii se vor afişa la sediul
I.G.S.U. şi pe pagina de internet a
instituţiei
Imediat după comunicarea
datelor, prin afişare la sediul

Afişarea rezultatelor la evaluarea psihologică

I.G.S.U. şi pe pagina de internet a
instituţiei

E.

Informaţii de interes (a se citi cu atenţie):
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 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 (fişele posturilor nu se transmit prin e-mail, consultarea acestora se face
la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă).
Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, CV-ul și declaraţia de confirmare a
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail: concursuri1@igsu.ro 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.
Autobiografia se întocmeşte olograf cu un instrument de scris cu pastă/cerneală albastră şi se
scanează într-un fişier, cu extensia .PDF.
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.
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Relații suplimentare referitoare la desfăşurarea concursului, se pot obține apelând numărul de
telefon 021.208.6150 interior 27348, în zilele lucrătoare.
Nota minimă de promovare a concursului este 7.00 (şapte).
IMPORTANT! În situaţia în care se impune departajarea candidaţilor întrucât au aceeaşi notă şi
sunt mai mulţi decât numărul de posturi scoase la concurs, aceasta se realizează pe baza rezultatelor
obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat admis
candidatul care obţine nota cea mai mare. Interviul nu se contestă.
F.

Modul concret de ocupare a posturilor, după finalizarea etapelor de concurs:
Candidaţii declaraţi admis, vor fi anunţaţi să se prezinte în vederea constituirii dosarului de

recrutare în forma fizică, conform precizărilor de la lit. C din anunţ. Dacă toţi candidaţii întocmesc
dosarul de concurs, corect şi în volum complet, atunci aceştia se programează în vederea susţinerii
evaluării psihologice. Examinarea medicală se face după obţinerea rezultatelor la evaluarea psihologică.
În situaţia în care, oricare dintre candidaţii declaraţi admis, nu trece de oricare dintre cele 3 etape
anterior menţionate, se declară respins, iar candidatul clasat imediat după primii patru şi care are minim
nota 7.00 (nota minima de promovare a concursului) este declarat admis, şi se iniţiază parcurgerea celor
3 etape, în scopul validării pentru ocuparea unuia dintre posturi.
Numirea în funcţie a candidaţilor declaraţi admis şi care sunt validaţi pentru ocuparea posturilor
după parcurgerea celor 3 etape, se va face în funcţie de opţiunea individuală a acestora, în ordinea
descrescătoare a notelor obţinute la testul scris.
G.

Anexe:

Anexa nr. 1

Tematica şi bibliografia de concurs;

Anexa nr. 2

Formularul cererii de înscriere la concurs;

Anexa nr. 3

Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

Anexa nr. 4

Tabel nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

Anexa nr. 5

Model pentru completarea autobiografiei;

Anexa nr. 6

Model de adeverinţă medicală ce trebuie completată de medicul de familie;

COMISIA DE CONCURS
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