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

Nesecret
Ex. unic
Nr. 4.951.386
din 14.10.2021

BAZA DE REPARAŢII A TEHNICII DE INTERVENŢIE
DRAGALINA

-ANUNŢBaza de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina, cu sediul în localitatea Dragalina, str.
Remizei nr. 1, județul Călărași, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru
încadrarea, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, Hotărârii
Guvernului României nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat și completat prin
HGR nr. 1027/2014, Dispoziției Directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/15.09.2016, Hotărârii
Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, Ordinului M.A.I nr.
291/20011 privind aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din
M.A.I., în baza aprobării Notei-raport nr. 73049 din 17.06.2021 privind solicitarea aprobării inițierii
procedurilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual de la nivelul
unităților subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a trei posturi de personal
contractual - muncitor calificat IV-I, ( lăcătuș mecanic) COR 721410 , în cadrul Compartimentului
Tehnic, Atelierul 2 – Tinichigerie , poziția 21, 22 și 27 din statul de organizare al unității;
În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ,
următoarele condiții:
Condiții generale:
a) să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
Condiții specifice:
- Pregătire de bază: absolvent al învățământului general obligatoriu conform Legii Educației
Naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare;
- Studii de specialitate: certificat de calificare/ certificat de competente profesionale / certificat de
absolvire și suplimentul descriptiv al certificatului în una din calificările: lăcătuș mecanic, lăcătuș
S.D.V., sculer matrițer.
- Să fie declarate apt medical și psihologic1.
________________________________________________________________________________
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Aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I ca urmare a examinării medicale, verificării
îndeplinirii criteriilor antropometrice și respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile
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- Autorizație de acces la informații clasificate nivel „Secret de Serviciu” (după încadrare, potrivit
principiului nevoii de a cunoaște, cu îndeplinirea procedurilor specifice).
Evaluarea medicală și evaluarea psihologică se vor susține anterior desfășurării primei probe de
concurs.
În situația în care un candidat va fi declarat INAPT din punct de vedere psihologic sau medical,
procedura de concurs pentru acesta încetează, nemaiavând dreptul de a se prezenta la următoarea probă
de concurs.
Pentru înscrierea la concurs/examen, candidații vor prezenta personal la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul B.R.T.I. Dragalina pană la data de 29.10.2021 inclusiv, în zilele lucrătoare
în intervalul orar 08.00 - 16.00 dosarul de recrutare, care va conține următoarele elemente:
a) cererea de înscriere la concurs2 adresată șefului bazei și CV;
b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care să ateste efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau
altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și dacă este cazul ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
e) autobiografia și tabelul nominal cu rudele și soțul/soția candidatului;
f) extras de pe cazierul judiciar sau certificat de cazier judiciar;3
g) o fotografie 9x12 cm, color;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului;
i) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare ;
j) dosar plic
Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Potrivit normelor specifice interne ale Ministerului Afacerilor Interne, dosarul de recrutare se
completează, până la data primei probe, cu :
k) fișa medicală de încadrare – eliberată și avizată de către structura competentă de medicina
muncii din cadrul M.A.I.
l) aviz psihologic pentru încadrare emis de structura de specialitate a M.A.I4.
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecția dosarelor de concurs;
b) proba practică;
c) interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați „Admis” la etapa
precedentă.
Ulterior selecției dosarelor, concursul se va desfășura la sediul Bazei de Reparații a
Tehnicii de Intervenție Dragalina și va consta în susținerea unei probe practice și a unui interviu ,
pe baza bibliografiei și a tematicii anexate la prezentul anunț.
Comunicarea rezultatelor la fiecare etapă/probă se face prin specificarea punctajului final al
fiecărui candidat și/sau a mențiunii „admis” sau „respins”, după caz, prin afișare la sediul Bazei de
Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina, din localitatea Dragalina, str. Remizei nr. 1, județul
Călărași precum și pe pagina de internet www.igsu.ro.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică și interviu, candidații
nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului
___________________________________________________________________________________
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Prin depunerea cererilor de înscriere la concurs, candidații își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și pentru ca probele de concurs
să fie înregistrate audio-video.
3
În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o
declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
4
Planificarea și efectuarea examinării psihologice se va realiza prin grija compartimentului resurse umane al Bazei
de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina si respectiv Centrului de Psihologie al M.A.I., conform procedurilor
specifice acestui domeniu.
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selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a interviului, sub sancțiunea
decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul instituției, în termen
de cel mult o zi lucrătoare de la depunerea acestora și pe pagina de internet www.igsu.ro
. La concurs pot participa numai candidații care au depus cereri de înscriere și ale căror
dosare de concurs sunt complete și corect întocmite. Nerespectarea modalităților și termenelor de
depunere a dosarelor de concurs atrage respingerea aprobării participării la concurs.
EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
Planificarea candidaților la evaluarea psihologică se va face prin postarea unui anunț pe pagina de
internet www.igsu.ro şi la avizierul unităţii.
Candidații au obligația de a se informa cu privire la locația, data și ora la care va avea loc
evaluarea psihologică, prin verificarea permanentă a paginii de internet www.igsu.ro şi la avizierul
unităţii.
Candidații au obligația de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest sens.
A T E N Ț I E ! Nesusținerea evaluării psihologice conform planificării, ori din motive care țin
exclusiv de persoana candidatului, sau ca urmare a nerespectării măsurilor impuse de instituția care
efectuează evaluarea psihologică și care au ca efect neemiterea avizului psihologic, atrage după sine
respingerea din concurs.
A T E N Ț I E ! Candidatul declarat admis la concurs, este obligat să se prezinte la post în
termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării.
Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare. Codul atribuit
urmează a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
ATENŢIE! Când se prezintă pentru susținerea probei, candidații vor avea asupra lor
declarația pe propria răspundere SARS-CoV-2 (conform modelului anexat) și actul de identitate.
Calendarul de desfășurare a concursului:
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs : 29.10.2021, ora 16.00
1. Selecția dosarelor de concurs:
- verificarea dosarelor de concurs : 01.11.-02.11.2021
- afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 03.11.2021
- depunerea eventualelor contestații: 04.11.2021
afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor (după soluționarea contestațiilor) : 05.11.2021
2.
-

Proba practică: 25.11.2021, ora 10.00
afișarea rezultatelor: 26.11.2021
depunerea eventualelor contestații: 29.11.2021
afișarea rezultatelor finale la proba practică (după soluționarea contestațiilor) : 02.12.2021

3.
-

Interviul : 03.12.2021, ora 10.00
afișarea rezultatelor: 06.12.2021
depunerea eventualelor contestații: 07.12.2021
afișarea rezultatelor finale la interviu ( după soluționarea contestațiilor) : 08.12.2021
Afișarea rezultatelor finale la concurs: 09.12.2021
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
Pentru posturile de muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic) COR 721210, în cadrul
Compartimentului Tehnic - Atelierul 2 – Tinichigerie:
I TEMATICĂ:
1.Obligaţiile lucrătorilor;
2.Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
3. Informarea lucrătorilor;
4. Consultarea și participarea lucrătorilor;
5. Accidente de muncă;
6. Materiale și semifabricate folosite în lucrări de lăcătușărie: Metale feroase; Metale neferoase;
7. Noțiuni generale de lăcătușărie;
8. Îndreptarea materialelor metalice;
9. Trasarea;
10. Tăierea;
11. Îndoirea metalelor;
12. Pilirea;
13. Polizarea metalelor;
14. Găurirea și prelucrarea găurilor;
15. Filetarea;
16. Asamblări nedemontabile prin nituire;
17. Asamblări demontabile prin filet.
II. BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 ( actualizată ) a securității și sănătății în muncă;
2. H.G. nr. 1425 / 2006 norme metodologice de aplicare a Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității
și sănătății în muncă, cu completările și modificările ulterioare;
3. Cartea lăcătușului, ing. Constantin Iordan, Editura Tehnică ,București 1967.
NOTĂ: Se va consulta legislaţia actualizată cu toate evenimentele legislative intervenite până
la data publicării anunțului.
Informații suplimentare despre organizarea concursului și depunerea documentelor se pot
obține la sediul Bazei de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina, din localitatea Dragalina, str.
Remizei nr. 1, județul Călărași sau telefonic la Compartimentul Resurse Umane, care asigură
secretariatul comisiei de concurs: telefon 0242/345008 sau 0758233785 în zilele lucrătoare între orele
08.00-15.00.
Prezentului anunț se anexează:
Anexa nr.1 Cerere de înscriere ;
Anexa nr.2 Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
Anexa nr.3 Tabel nominal cu rudele candidatului;
Anexa nr.4 Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei ;
Anexa nr.5 CV (format EUROPASS);
Anexa nr.6 Declarație pe propria răspundere – SARS-CoV-2;

ŞEF BAZĂ
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