NESECRET

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

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 76.657
Bucureşti, 13.05.2021

APROB
Preşedintele comisiei de concurs
Colonel
RADU CRISTIAN
ANUNŢ
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Banu
Dumitrache nr. 46, sectorul 2, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă
internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, 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, postul de prim-adjunct al inspectorului șef I la Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara, prevăzut la poziţia 2 din statul de
organizare al unităţii.
A. Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidat în scopul participării la concurs:
I. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
 Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer;
 Gradul militar minim necesar ocupantului postului: maior;
 Pregătirea necesară ocupantului postului:
- Pregătire de bază:
- studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una dintre specializările următoarelor
domenii de licență: „Matematică”, „Informatică”, „Fizică”, „Chimie”, „Inginerie
chimică”, „Inginerie civilă”, „Ingineria instalațiilor”, „Inginerie electrică”, „Inginerie
mecanică”, „Inginerie energetică”, „Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii
informaționale”, „Ingineria autovehiculelor”, „Calculatoare și tehnologia informației”,
„Ingineria sistemelor”, „Inginerie genistică”, „Inginerie industrială”, „Ingineria
transporturilor”, „Științe inginerești aplicate”, „Ingineria materialelor”, „Ingineria
mediului”, „Inginerie și management”, „Inginerie de armament, rachete și muniții”,
„Drept”, „Științe administrative”, „Științe militare, informații și ordine publică”,
„Cibernetică, statistică și informatică economică”, „Contabilitate”, „Economie”,
„Finanțe”, „Management”.
- Pregătire de specialitate:
- studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei (această cerință se aplică doar
absolvenților de studii universitare de licență ciclul I Bologna);
- Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: certificat/autorizație de acces la
informații clasificate secrete de stat, nivel „STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ
DEOSEBITĂ”, după încadrare1.
1

Potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 „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 excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea
nr.80/1995”
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Experienţă:
Vechime în muncă / din care în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională: 10 ani / 10 ani;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei / armă: 5 ani / 7 ani;
Vechime în funcţii de conducere în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională: 3 ani.
 Aptitudini şi abilităţi necesare:
- abilități de conducere: viziune strategică, inovație, planificare, organizare, decizie,
coordonare și control, empatie, inițiativă, eficiență, delegare de sarcini și responsabilități,
managementul timpului;
- aptitudini cognitive: atenție selectivă și distributivă, raționament inductiv și deductiv,
gandire analitică și conceptuală, capacitatea de a comunica oral și scris, flexibilitate în
gândire, înțelegerea textelor;
- aptitudini sociale/interpersonale: capacitate de coordonare, responsabilitate,
auto-controlul, dezvoltarea celorlalți, independența și autonomia, persuasiunea,
perseverența.
Nivel de dezvoltare “Foarte Bun”.
Atitudini necesare/comportament solicitat:
- asumarea conducerii; oferirea de opțiuni, direcție și suport subordonaților; spiritul de
inițiativă; asumarea răspunderii; preocuparea pentru dezvoltarea personală; respectarea
prevederilor legale și loialitatea față de instituție; perseverență; fermitate; prestanță;
obiectivitate; discreție.
Nivel de dezvoltare “Foarte Bun”.
II. Condiţii specifice de recrutare, prevăzute de art. 32 alin. (1), alin. (2) pct. II și alin. (3)din
Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016:
 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 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;
 au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de
serviciu;
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.
ATENȚIE!
La concursul pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc
în mod cumulativ condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în
fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în
termenul prevăzut în anunțul de concurs. Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea
modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare, atrage
respingerea participării la concurs.
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B. Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- exercită actul de comandă asupra personalului structurilor din subordine, în vederea
îndeplinirii misiunilor și obiectivelor din domeniul de competență, potrivit reglementărilor și
documentelor programatice de nivel superior;
- este învestit cu autoritate și putere de decizie în domeniul menținerii disciplinei militare și a
ordinii interioare la nivelul unității;
- coordonează acțiunile și activitățile privind planificarea, organizarea, executarea și evaluarea
misiunilor structurilor din subordine;
- este șeful structurii de securitate;
- coordonează și răspunde de activitățile de protecție a informațiilor clasificate și C.S.T.I.C.;
- avizează documentele necesare organizării, conducerii și desfășurării activității
inspectoratului județean pentru situații de urgență și structurilor subordonate pe domeniul de
competență.
C. Conţinutul dosarului de recrutare:
1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2) şi Curriculum vitae;
2. copia actului de identitate;
3. copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
şi ale cursurilor sau a altor forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea
eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs, în integralitatea lor. Acestea vor avea
atașate/anexate foile matricole/suplimentele eliberate, după caz;
4. adeverinţă2 care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de
unitate;
5. declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
6. adeverinţă3 eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul/a
unității care are competența de numire pe postul unde este încadrat candidatul, care să cuprindă
următoarele informaţii:
 vechimea în muncă;
 vechimea în armă;
 vechimea în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate
națională;
 vechimea în funcţii de conducere în instituţii din sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională;
 vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 gradul militar deţinut;
 calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
 sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
 recompensele acordate de-a lungul carierei;
 dacă este cercetat disciplinar;
 dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I.
nr. 177/2016;
7. realizări deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activităţii / imaginii instituţiei.

2

Adeverinţa se eliberează de către medicul de unitate şi va purta avizul directorului Direcţiei Medicale din Ministerul Afacerilor Interne
Document solicitat în scopul evaluării dosarelor de recrutare conform prevederilor Anexei nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
3
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D. Sinopticul desfăşurării concursului:
Concursul va consta în parcurgerea probelor prevăzute de art. 23 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr.
177/2016 cu modificările şi completările ulterioare şi anume evaluarea dosarelor de recrutare şi
interviul4.
Proba interviului va avea loc în data de 20.07.2021, ora 12.00 la sediul Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, municipiul Bucureşti, str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2.
Cererea de înscriere la concurs, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării
condiţiilor de recrutare se transmit SCANATE la adresa de e-mail: concursuri5@igsu.ro, preferabil
în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), până la data de
19.05.2021 (data înregistrării), ora 15.00.
Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex.
cerere înscriere, CV, copie C.I. etc.).
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: concursuri5@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
probelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.
Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANATE,
în volum complet și în integralitatea lor, preferabil în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu
depăşească dimensiunea de 10 Mb), la adresa de e-mail unde și-a depus cererea de înscriere, până la
data de 02.06.2021, ora 15.00.
Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex.
copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.).
ATENŢIE! În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie
dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere în format .PDF
(ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă documentele
enunţate la lit. C din prezentul anunţ.
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 corespunzător!
Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate,
independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la unitatea unde s-a înscris în scopul
identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.
În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (7) din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016,
proiectul managerial se depune până la data de 16.07.2021 (data înregistrării la secretariatul Direcției
Resurse Umane din cadrul IGSU).

4

Se înregistrează audio şi/sau video.
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1. 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 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 unităţile militare ale Ministerului Afacerilor
Interne;
- 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, 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 se postează pe pagina de internet a unităţii.
2. Interviul:
- are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de
concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice
postului.
- este structurat pe următoarele capitole:
a) cap I – aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b) cap II – susţinerea unui proiect managerial5;
c) cap III – evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere,
precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.
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 ponderea 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 la alin. (1) şi
(2), 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”.

5

Întocmit conform precizărilor din Anexa nr. 4 la anunţ
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E. Graficul desfăşurării concursului:
Activitate

Termen/Perioada/Observaţii

Transmiterea cererilor de înscriere la concurs, a CV-ului și
declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de
recrutare.
Se transmit scanate lizibil, în integralitatea lor, preferabil în format
.PDF, la adresa de e-mail concursuri5@igsu.ro (ataşamentele
trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb)

până în data de 19.05.2021, ora 15:00

După expirarea termenului de înscriere, prin grija
Direcției Resurse Umane a I.G.S.U.
Data, locul și ora exactă vor fi afișate la avizierul
unității și pe pagina de internet a unității
(www.igsu.ro)

Planificarea candidaților pentru evaluarea psihologică
Efectuarea evaluării psihologice a candidaților
Transmiterea celorlalte documente constitutive ale dosarelor de
recrutare. Se transmit scanate lizibil, în integralitatea lor, preferabil
în format .PDF, la adresa de e-mail: concursuri5@igsu.ro
(atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 10 Mb)

până în data de 02.06.2021, ora 15:00

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs

16-17.06.2021

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de
participare la concurs

16-17.06.2021, la sediul I.G.S.U precum şi pe
pagina de internet a instituţiei

Evaluarea dosarelor de recrutare

16-17.06.2021

Afişarea tabelului nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care
au promovat proba de evaluare a dosarelor de recrutare
Depunerea contestaţiilor (după caz). Se transmit scanate, preferabil
în format .PDF, la adresa de e-mail: concursuri5@igsu.ro
Soluţionarea contestaţiilor (după caz)
Afişarea rezultatelor la contestaţii (după caz)
Depunerea proiectului managerial, întocmit conform structurii
prevăzută de Anexa nr. 3^4 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne, în vigoare la data publicării
anunţului
Atenţie! Participarea la proba interviului este condiţionată de
depunerea proiectului managerial în termenul solicitat.
Desfăşurarea probei interviu

16-17.06.2021, la sediul I.G.S.U precum şi pe
pagina de internet a instituţiei
în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului
la proba evaluarea dosarelor de recrutare
în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a contestaţiilor
imediat după soluţionarea contestaţiilor, la sediul
I.G.S.U. şi pe pagina de internet a instituţiei

până în data de 16.07.2021 (data înregistrării la
secretariatul DRU)

în data de 20.07.2021, ora 12.00, la sediul I.G.S.U.

Afişarea rezultatului la proba interviu
Depunerea contestaţiilor (după caz). Se transmit scanate, preferabil
în format .PDF, la adresa de e-mail: concursuri5@igsu.ro
Soluţionarea contestaţiilor (după caz)
Afişarea rezultatelor la contestaţii (după caz)
Afişarea rezultatului final al concursului

după susţinerea probei, la sediul I.G.S.U. precum
şi pe pagina de internet a instituţiei
în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului
la proba interviu
în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a contestaţiilor
imediat după soluţionarea contestaţiilor, la sediul
I.G.S.U. şi pe pagina de internet a instituţiei
imediat după expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor la proba interviu sau concomitent
cu afişarea rezultatelor la contestaţii

Notă: Locul, datele și orele de desfășurare a probelor de concurs, respectiv examinarea
psihologică, pot suferi modificări, în raport de activitățile specifice desfășurate la nivelul unității
organizatoare.
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F. Precizări referitoare la finalizarea procedurii de concurs:
În conformitate cu prevederile art. 62 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016, candidatul
declarat admis depune următoarele documente la sediul IGSU, 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 lit. C pct.6 din Anunţ;
o adeverința care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul
de unitate;
o realizări deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activităţii / imaginii instituţiei.
prezintă originalul pentru:
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);
o copia actului de identitate.
După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se
semnează de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se
restituie candidatului după certificarea copiilor.
În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu
prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia
în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale
elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii 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 OMAI nr.177/2016 se aplică în mod corespunzător.
G. Alte informaţii de interes:
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, fișa postului
scos la concurs poate fi consultată de către candidați la sediul I.G.S.U., cu respectarea prevederilor
legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.
Înştiinţarea candidaţilor, referitor la data, ora şi locaţia desfăşurării evaluării psihologice, se va
face în timp util, prin postare la sediul I.G.S.U. precum şi pe pagina de internet a instituţiei;
Relații suplimentare referitoare la desfăşurarea concursului, se pot obține apelând
numărul de telefon 021.208.6150 interior 27345, în zilele lucrătoare și de la avizierul
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, municipiul Bucureşti, Str. Banu Dumitrache, nr. 46,
sector 2.
H. 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 Modul de întocmire a proiectului managerial
Avizat membrii comisiei de concurs:
1. Colonel DUDUC BENONE-GABRIEL

_________________

2. Colonel DEMEAN VIOREL-CORNEL

_________________

Secretarul comisiei de concurs:
Colonel Trache Ianoș-Constantin

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

Anexa nr. 1 la nr.
76.657 din 13.05.2021

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de Prim-adjunct al inspectorului șef din
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara”
al Județului Hunedoara
TEMATICA:
1. Apărarea împotriva incendiilor: Dispoziţii generale, Obligaţii privind apărarea împotriva
incendiilor, Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, Serviciile
de urgenţă voluntare şi private, Răspunderea juridică, Dispoziţii finale.
2. Protecţia civilă în România: Dispoziţii generale, Organizarea protecţiei civile, Drepturile şi
obligaţiile cetăţenilor, Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă, Pregătirea pentru protecţia
civilă, Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale, limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor
de protecţie civilă, Asigurarea materială şi financiară, Contravenţii şi sancţiuni.
3. Protecţia informaţiilor clasificate.
4. Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat.
5. Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă: Dispoziţii generale, Organizarea
Sistemului Naţional, Atribuţiile componentelor Sistemului Naţional, Asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare, Sancţiuni, Dispoziţii finale şi tranzitorii.
6. Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă.
7. Regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă: Dispoziţii generale, Procedura instituirii stării de
asediu sau a stării de urgenţă. Încetarea acestora, Competenţe şi responsabilităţi, Ordonanţele
militare, Măsuri care se iau pe durata stării de asediu, Măsuri care se iau pe durata stării de
urgenţă, Sancţiuni, Dispoziţii finale.
8. Organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
9. Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă: Dispoziţii
generale, Atribuţii, Organizare şi funcţionare, Personalul, drepturile şi îndatoririle acestuia
pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Asigurarea materială, Dispoziţii finale.
10. Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă: Dispoziţii generale, Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora,
Atribuţii, Dotarea.
11. Serviciile de urgenţă profesioniste: Dispoziţii generale, Principii de organizare şi funcţionare,
Atribuţii, Personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi atribuţiile acestuia, Asigurarea
materială, Dispoziţii finale.
12. Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii generale, Autorităţi responsabile pe tipuri de risc,
Domenii de acţiune, Comandantul acţiunii şi comandantul intervenţiei, Repartizarea funcţiilor
de sprijin, Dispoziţii finale, Tipuri de risc, riscuri asociate, autorităţi responsabile şi domeniile
de acţiune, Lista activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin.
13. Organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă: Dispoziţii generale,
Organizarea acţiunilor de evacuare, Conducerea acţiunilor de evacuare, Executarea acţiunilor
de evacuare, Asigurarea acţiunilor de evacuare, Logistica acţiunilor de evacuare, Dispoziţii
finale, Anexe.
14. Planul roşu de intervenţie: Competenţe de întocmire, avizare şi aprobare, Instituţiile cu atribuţii
în domeniu şi responsabilităţile acestora, Domeniul de aplicare, Activarea şi declanşarea
planului roşu de intervenţie, Fluxul decizional, Comanda şi controlul, Comunicaţiile,
Informarea publicului şi a mass-media.
NESECRET
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15. Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi unităţile subordonate.
16. Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă la incendii: Generalităţi,
Organizarea turei de serviciu, Operaţiuni pentru desfăşurarea intervenţiei la incendii, Obligaţii
privind sănătatea şi securitatea în muncă, Utilizarea, întreţinerea şi depozitarea echipamentului
special de protecţie, Organizarea acţiunilor de intervenţie, Echiparea şi îndatoririle personalului
destinat intervenţiei la incendii, Dispoziţii finale.
17. Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii pentru situaţii de urgenţă: Principii generale,
Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii, Atribuţiile personalului care desfăşoară
activităţi în cadrul bazei de operaţii, Dispoziţii finale.
18. Concepţia generală a I.G.S.U. privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, Anexe.
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
2. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
3. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
5. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
6. O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă,
precum şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă;
7. O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;
8. H.G. nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă;
9. H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
10. H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
11. H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste;
12. H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
13. O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi asigurarea
activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
14. Ordin comun M.S./M.A.I. nr. 1168/203 din 2010 pentru aprobarea Planului roşu de
intervenţie;
15. O.I.G. nr. 13/IG/2019 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în I.G.S.U
și unitățile subordonate;
16. O.I.G. nr. 1413/IG/2013 – Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste –
Intervenţiile la incendii – ISU 01;
17. O.I.G. nr. 160/IG/2015 – Instrucţiuni de organizare şi funcţionare a bazelor de operaţii pentru
situaţii de urgenţă – ISU 09;
18. O.I.G. nr. 14437/2009 – Concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea şi
desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, cu procedurile asociate.
ATENŢIE!
Bibliografia de concurs se va studia actualizată la zi prin raportare la data publicării anunţului
de concurs.
Preşedinte: colonel RADU CRISTIAN
_________________
Membrii:
1. colonel DUDUC BENONE-GABRIEL
_________________
2. colonel DEMEAN VIOREL-CORNEL
NESECRET

_________________
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Anexa nr. 2 la nr. 76.657 din 13.05.2021
Formularul cererii de înscriere la concurs

INTRARE
Nr. ______________
Data _____________

Domnule inspector general,

Subsemnatul / Subsemnata, ________________________________________, fiul / fiica
lui ______________ şi _________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria _____,
numărul _______________, CNP _______________________, încadrat / încadrată în funcţia de
______________________________________________________________________________
la
______________________________________________________________________,
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de I.G.S.U. în vederea ocupării
postului de_______________ ________________________________________________________
________________________________________________________, din cadrul _________________
______________________________________________, prin recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi
în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la
concurs, menţionate în anunţul dat publicităţii şi sunt de acord cu acestea.
Menţionez că sunt absolvent / absolventă, cu licenţă / diplomă al/a ____________________
________________________________________________, Facultatea ________________________
_____________________________________, specializarea _________________________, în anul
______, cu media _____.
Studii postuniversitare sau studii universitare de masterat __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Declar că am fost / nu am fost evaluat psihologic6, în scopul ocupării unei funcţii de
conducere cu studii superioare / universitare, în data de__________________.
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 ________________

6

Data _______________

Se vor lua în considerare evaluările psihologice susţinute în acelaşi scop, pentru care au fost emise avize psihologice cu cel mult 6 luni anterior datei
planificată pentru desfăşurarea probei interviului
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Anexa nr. 3 la nr. 76.657 din 13.05.2021
Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

INTRARE
Nr. _____________
Data ____________
DECLARAŢIE
Domnule inspector general,

Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________, fiul / fiica lui
_____________________ şi __________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria
___, numărul _________, CNP _____________________, încadrat / încadrată în funcţia de
________________________________________________________________________________ la
_______________________________________________, în calitate de candidat la concursul
organizat pentru ocuparea postului de ___________________________________________________
din cadrul ______________________________________________________ care se va desfăşura în
data/perioada ____________________
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare
precum şi de modul de desfăşurare a concursului şi menţionez că sunt de acord cu acestea.
Menţionez că am citit întregul anunţ şi mi-am însuşit informaţiile cuprinse în acesta.
Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie politică sau grupare interzisă 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 funcţia
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 funcţie, urmează să fiu eliberat din
funcţia de conducere ocupată.
Sunt de acord ca, în cazul câştigării concursului, anterior emiterii actului administrativ, să
asigur, în ceea ce mă priveşte, îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 29 lit. d) - e) şi art. 30 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi 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 şi îmi
exprim consimţământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________________

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

Anexa nr. 4 la nr. 76.657
din 13.05.2021

Modul de întocmire a proiectului managerial
Se întocmeşte conform structurii prevăzută de Anexa nr. 3^4 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în
vigoare la data publicării anunţului, respectiv:
1. Misiunea unităţii (derivată din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii/structurii,
precum şi din actele normative de nivel superior): proiectul va cuprinde sarcina pe termen lung pentru
care a fost înfiinţată unitatea/structura. De exemplu: asigură proiectarea şi urmărirea implementării
politicilor Ministerului Afacerilor Interne în domeniul managementului resurselor umane (recrutării,
selecţiei, încadrării, formării profesionale, managementului carierei, managementului disciplinar şi al
evidenţei personalului) şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, asigurând şi relaţia cu partenerii sociali;
2. Scopul activităţii: anticiparea rezultatelor de maximă generalitate spre care este orientată
activitatea; obiectivul strategic, care reflectă valorile şi cultura organizaţiei;
3. Analiza necesităţilor (materiale, financiare, umane) unităţii (pe termen lung, mediu şi scurt):
se realizează o analiză a punctelor forte şi slabe ale activităţii unităţii/structurii unde se află postul
pentru care candidează persoana sau o analiză SWOT; se estimează necesităţile concrete pentru
unitatea/ subunitatea respectivă, corespunzătoare misiunii şi nivelului ierarhic;
4. Obiective strategice ale unităţii (derivate din strategia pe termen lung a instituţiei /
inspectoratului general – similar / pe categorii de servicii);
4.1. Obiective generale (pe care şi le propune autorul proiectului, de regulă pe termen mediu);
4.1.1. Obiective derivate sau acţiuni şi măsuri (din obiectivele generale, reprezentând acţiunile
şi măsurile concrete pentru îndeplinirea obiectivelor generale);
5. Termene de realizare şi responsabilităţi pentru îndeplinirea obiectivelor, acţiunilor şi
măsurilor: termenele propuse se corelează cu obiectivele propuse, cu resursele necesare şi modul de
alocare al acestora;
6. Indicatori de performanţă pentru îndeplinirea obiectivelor propuse: se vor înscrie indicatorii
propuşi de candidat pentru măsurarea performanţelor structurii pe care o va conduce; trebuie să
cuprindă în mod obligatoriu elementele/indicii/ indicatorii prin care structura superioară ierarhic va
măsura îndeplinirea obiectivelor pe care şi le-a asumat candidatul;
7. Metode şi tehnici utilizate pentru atingerea obiectivelor: se vor înscrie principalele metode şi
tehnici manageriale pe care le va aplica fiecare candidat pentru îndeplinirea obiectivelor;
8. Condiţionarea îndeplinirii proiectului sau analiza riscurilor: se vor inventaria factorii externi
şi interni care pot amâna sau împiedica îndeplinirea obiectivelor, la modul cât se poate de concret şi
realist;
9. Evaluarea îndeplinirii proiectului: cum se va realiza, cum/ când se vor desfăşura evaluări de
etapă ale îndeplinirii proiectului şi se vor realiza corecturi pe parcurs;
10. Bibliografie.

