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ERATA ANUNT PRIVIND CONCURSUL
ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SUBOFITER
OPERATIV PRINCIPAL PREVAZUT A FI OCUPAT PRININCADRARE
DIRECT A §1 /SAU RECHEMARE IN ACTIVITATE
SESIUNEASEPTEMBRIE 2021-NOIEMBRIE2021
Datorita unei erori in editarea anunpalui si a anexelor aferente acestuia, privind concursul
organizat pentru ocuparea postului vacant de subofiter operativ principal prevazut a fi ocupat prin
incadrare directa si /sau rechemare in activitate sesiunea septembrie 2021 - noiembrie 2021 Anexa
nr. 8 ( Anexa nr. 3 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind Proba, normele si baremele pentru
ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru
Situafii de L rgenfa si ale unitafilor subordonate acestuia, prevazute a fi incadrate cu
personal militar) se inlocuieste cu Anexa nr . 8 din prezenta erata.
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Anexanr. 8

Anexa nr. 3*2 la O.M.A.I. nr. 177/2016
Proba, normele si baremele pentru ocuparea posturilor vacante din statele de
organizare ale Inspectoratului General pentru Situafii de Urgenfa si ale unitafilor
subordonate acestuia,
prevazute a fi incadrate cu personal militar.
I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performantei fizice
1. Evaluarea performantei fizice a candidatilor consta in parcurgerea in intregime a
traseului practic-aplicativ §i a elementelor care il compun, prin abordarea obligatorie a tuturor
obstacolelor, in ordinea stability conform schitei de mai jos. In situafiile expres precizate in
cadrul prezentei anexe candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde/obstacol. La final,
penalizarile acumulate sunt consemnate in borderou §i adunate la timpul cronometrat,
rezultand timpul total. In situa^ia in care candidatul nu parcurge un obstacol este eliminat din
concurs §i declarat "nepromovat
2. Proba se executa in tinuta sportiva decenta adecvata condifiilor de desfa§urare a probelor
in sala de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurti sau trening).
3. Este declarat "promovat" candidatul care indeplineste baremul minim de 2'15".
Performanta obtinuta de candidal §i calificativul acordat ("promovat"/"nepromovat") se
consemneaza in tabelul prevazut in anexa nr. 28 la ordin.
4. Pe timpul si dupa sus^inerea probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminari
sau repetari.
5. Abandonul, accidentarea sau neindeplinirea baremului minim duce la eliminarea
candidatului din concurs §i declararea acestuia "nepromovat". Trecerea de la alergare la mers
a candidatilor nu se considers abandon.
6. Instructajul privind normele de securitate §i sanatate in munca se face de catre lucratorul
desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat in acest sens, inainte de
inceperea probei, pe baza de semnatura.
7. Candida^ sunt raspunzatori de eventualele accidentari pe timpul efectuarii incalzirii,
a§teptarii pentru executarea probei, pe timpul §i dupa desfasurarea probei, cauzate de
nerespectarea normelor prelucrate sau de execujiile gre§ite.
8. Pregatirea organismului pentru efort §i influentarea selectiva a aparatului locomotor se
desfa§oara individual, in spapAil destinat acestei activita^i, altul decat eel de desfasurare a
probei.
9. Inaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezinta
candidatilor elementele, modul de execute a acestora, restrictiile, penalizarile, precum §i
procedura de apreciere/masurare.
10. Pe timpul desfa§urarii probei, supravegherea medicala in vederea acordarii primului
ajutor in caz de nevoie este obligatorie §i se asigura gratuit.
11. Rezultatele otyinute se aduc la cuno§tinta candidatilor, la finalul probei, pe baza de
semnatura.
12. Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ in prezenja a eel pu^in doi martori
din randul candidatilor.
13. Pe timpul desfa§urarii probei, nu sunt admise indicatii metodice din partea organizatorilor.
14. Traseul practic-aplicativ contine un numar de 9 obstacole, avand culoarul cu latimea de
2 metri.

15. Desfasurarea probei se poate amana, la propunerea membrilor subcomisiei/comisiei, cu
acordul presedintelui subcomisiei/comisiei, panS la momentul cand proba se poate desfasura
in conditii normale. Candida^ sunt anun{ati cu privire la modificarile aparute in Graficul
concur sului.
16. In situajia in care, pe timpul executerii probei, candidatul aduce modificari elementelor
de delimitare ale culoarelor ce urmeaza a fi parcurse, acesta este eliminat din concurs si
declarat "nepromovat".
II. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de
desfasurare si a modului de evaluare a execu^iei:
1. START
La semnalul evaluatorului, candidatul, folosindu-se de un element ajutator, asigurat de
organizator, ia pozijia "atarnat" la bara pentru tracjiuni, cu bra^ele intinse, cu priza la alegere.
In momentul in care candidatul este in pozijia "atarnat" la bara pentru trac^iuni si picioarele
nu ating solul sau un alt punct de sprijin, evaluatorul da comanda "START" si implicit incepe
proba. Cronometrarea incepe la prima miscare de ascensiune a candidatului.
2. Tracjiuni la bara fixa (obstacolul nr. 1):
Se execute obligatoriu 3 tracjiuni din pozifia "atarnat", cu brajele intinse, ca priza la alegere.
O execute este corecta atunci cand in pozijia atarnat cu brafele intinse, picioarele nu ating
solul sau alt punct de sprijin, iar la ridicare barbia depaseste nivelul barei. Evaluatorul numara
cu voce tare execu^iile corecte. In situa{ia unei execu{ii incorecte se precizeaza cu voce tare
numarul de execujii corecte efectuate pana in acel moment.
Candidatul este eliminat din concurs si declarat "nepromovat" in urmatoarele situa^ii:
a.pierde priza la barS, cu ambele maini;
b.atinge solul;
c n u execute numarul obligatoriu de 3 (trei) tractiuni.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: bara tractiuni pozifionate la inal^imea de 2,7 metri fate
de sol, un element ajutator care sa permits candidatului luarea pozijiei "atarnat".
3. Deplasare 10 metri spre inainte.
4. Doua rostogoliri succesive inainte, pe saltele (obstacolul nr. 2):
Candidatul execute 2 (doua) rostogoliri succesive inainte. Candidatul este penalizat cu 3 (trei)
secunde in situajia in care dep&seste, in lateral, spa^iul saltelelor, la una dintre rostogoliri.
Candidatul este eliminat din concurs si declarat "nepromovat" in urmatoarele situa^ii:
a.refuzS executarea rostogolirilor;
b.depaseste in lateral spafiul saltelelor a doua oara;
cexecute o singura rostogolire;
d.ocoleste obstacolul.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: 2 saltele de gimnastica amplasate longitudinal, una in
prelungirea celeilalte. Fiecare saltea are lungimea = 2 metri si la^imea = 1 metru.
5. Deplasare 5 metri spre inainte.
6. Deplasare in echilibru pe doua band de gimnastica cu transport de greutaji (obstacolul
nr. 3):
Se ridica doua" greuteji (gantere) depozitate in fa{a a doua banci de gimnastica, se efectueaza
urcarea si deplasarea pe bancile de gimnastica transportand ambele greutati, dupa parcurgerea
acestora se coboara si se depoziteaza greute^ile in spa^iile marcate pentru fiecare.
In situajia in care, pe timpul execujiei dupa urcarea pe banca de gimnastica, candidatul atinge
solul, cade de pe aparat, scapa una sau ambele greutati, acesta este obligat sa reia parcurgerea
obstacolului de la inceput, prin urcarea pe banca de gimnastica cu transportul simultan al
greutetilor.
Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde in situajia in care amplaseaza una sau ambele
greuteji, total sau partial, in afara spajiului marcat.

Candidatul este eliminat din concurs si declarat "nepromovat" in urmatoarele situatii:
a.refuza executarea deplasarii cu transportul simultan al greutatilor pe tot parcursul
obstacolului;
b.cade de pe obstacol a doua oara;
c.scapa una sau ambele greutati a doua oara;
d.rastoarna banca pe timpul deplasarii;
e.ocoleste obstacolul;
f.refuza reluarea abordarii obstacolului.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: doua gantere a cate 10 kilograme, depozitate fiecare
intr-un spafiu marcat, cu dimensiunile de 0,50 metri X 0,50 metri, simetric pe direc^ia de
deplasare, la distan^a de un metru inaintea primei banci dintr-un ansamblu de doua banci de
gimnastica amplasate longitudinal, una in prelungirea celeilalte. Fiecare banca are lungimea
de 3 metri, latimea de 0,26 metri §i inaltimea de 0,35 metri. Spatiile de depozitare finale au
dimensiunea de 0,50 metri X 0,50 metri §i sunt marcate simetric pe direc^ia de deplasare, la
distanta de un metru.
7. Ocolire jalon prin stanga.
8. Deplasare un metru spre inainte.
9. Deplasare prin "aparatul de trecere prin spajii inguste (tunel)" (obstacolul nr. 4):
Candidatul se apleaca si se deplaseaza prin obstacolul marcat, printr-un procedeu la alegere.
Candidatul este eliminat din concurs §i declarat "nepromovat" in situajia in care nu executa
trecerea prin aparatul de trecere prin spa^ii inguste.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: tunel acoperit, inchis la intrare §i ie§ire cu material
textil opac, cu inaltimea = 0,70 metri, latime = 0,70 metri, lungime = 10 metri.
10. Deplasare 8 metri spre inainte.
11. Saritura in sprijin departat peste capra de gimnastica (obstacolul nr. 5): Din alergare,
candidatul executa bataia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin saritura, se sprijina
pe obstacol cu ambele maini concomitent cu departarea simultana a picioarelor, sare in sprijin
departat peste capra de gimnastica §i aterizeaza pe ambele picioare fara atingerea aparatului
cu alta parte a corpului. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde in urmatoarele situa^ii:
a.nu efectueaza bataia pe ambele picioare;
b.se sprijina pe obstacol cu o singura mana;
c.atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu exceptia mainilor de sprijin a sariturii;
d.atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu exceptia talpilor picioarelor.
Candidatul este eliminat din concurs §i declarat "nepromovat" in urmatoarele situatii:
a.refuza parcurgerea obstacolului;
b.se opreste in fata obstacolului;
c.darama obstacolul;
d.aterizeaza tot la locul de desprindere a sariturii;
e.incaleca sau/§i se catara pe obstacol;
f.ramane pe obstacol;
g.reia elanul;
h.ocole§te obstacolul.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: capra de gimnastica cu inaltimea = 1,30 metri, o saltea
de gimnastica dispusa la aterizare, grosime = 3 - 5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc
trambuline elastice.
12. Deplasare 2 metri spre inainte.
13. Ocolire jalon prin dreapta.
14. Deplasare 7 metri spre inainte.

15. Trecere prin saritura peste saltea (obstacolul nr. 6):Din deplasare, candidatul executa
trecerea prin saritura peste o saltea de gimnastica. Candidatul este penalizat cu 3 (trei)
secunde in urmatoarele situajii:
a.atinge oricare dintre marginile saltelei, la saritura sau la aterizare;
b.calca oricare dintre marginile saltelei, la saritura sau la aterizare.
Candidatul este eliminat din concurs §i declarat "nepromovat" in urmatoarele situa^ii:
a.refuza sa execute saritura;
b.calca interiorul suprafetei saltelei cu toata talpa;
cparcurge obstacolul prin saritura in lateralul saltelei;
d.ocoleste obstacolul.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: saltea de gimnastica lungime = 2 metri, la^ime = 1
metru, grosime = 3 - 5 centimetri, marcata la 1 centimetru de marginile saltelei cu banda de
culoare alba, cu la^imea de 2 centimetri.
16. Deplasare 5 metri spre inainte.
17. Trecere peste calul de gimnastica fara manere (obstacolul nr. 7):
Candidatul executa trecerea peste calul asezat transversal pe direcjia de deplasare, printr-un
procedeu la alegere, aterizeaza si continua deplasarea.
Candidatul este eliminat din concurs si declarat "nepromovat" in urmatoarele situatii:
a.refuza parcurgerea obstacolului;
b.darama obstacolul;
c.trece pe sub obstacol;
d.reia elanul;
e.ocoleste obstacolul.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: cal de gimnastica inalfime = 1,50 metri, o saltea de
gimnastica dispusa la aterizare, grosime = 3 - 5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc
trambuline elastice.
18. Deplasare 5 metri spre inainte.
19. Ocolire jalon prin stanga.
20. Transportul a trei stingatoare tip P6 (obstacolul nr. 8):
Candidatul se deplaseaza 20 metri, ridica un stingator tip P6, aflat intr-un spajiu marcat si se
deplaseaza cu acesta inapoi pe distanja de 20 metri, ocoleste jalonul prin stanga, se
deplaseaza pe distanfa de 20 metri si depune stingatorul P6 in pozijie verticals in spafiul
marcat corespunzator, urmand a reveni §i a proceda la fel si cu celelalte doua stingatoare P6.
Candidatul este eliminat din concurs §i declarat "nepromovat" in urmatoarele situatii:
a.stingatorul P6 nu este asezat corespunzator, candidatul continuand traseul cu atingerea
urmatorului stingator P6;
b.refuza parcurgerea distan^ei precizate;
cocoleste obstacolul;
d.nu depune stingatorul P6 in mod corect, in pozijie verticals si incepe executarea
urmatorului obstacol.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: 3 (trei) stingatoare P6 incarcate, cu greutatea de 9,5
kilograme fiecare.
21. Ocolire jalon prin dreapta.
22. Deplasare 10 metri spre inainte.
23. Transportul unui manechin prin tarare (obstacolul nr. 9):
Din deplasare, candidatul se pozijioneaza in dreptul capului manechinului, cu spatele la
directia de deplasare, ridica manechinul, executa priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele
maini si transports manechinul cu spatele pe direc^ia de deplasare, baza manechinului
trebuind sa depaseascS in mod obligatoriu jalonul pozijionat la 10 metri, ocoleste jalonul cu

manechinul respectand prizele pe acesta si continua deplasarea pana la linia de sosire,
manechinul trebuind sa depa§easca in totalitate linia de sosire.
Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde o singura data, in situafia in care, pe timpul
deplasarii, nu men^ine priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele maini. In situafia in care
candidatul cade sau scapa manechinul, acesta este obligat sa execute din nou priza pe sub
axile, cu ambele maini, fara penalizare.
Candidatul este eliminat din concurs §i declarat "nepromovat" in urmatoarele situa^ii:
a.refuza parcurgerea obstacolului;
b.refuza reluarea prizei pe sub axile;
ctrece linia de sosire fara manechin.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: manechin de inaltime = minim 1,60 metri §i greutate =
60 kilograme. Manechinul este pozifionat cu capul pe sensul de deplasare §i cealalta
extremitate pe linia de demarcate a inceputului obstacolului.
24. SOSIRE. Evaluatorul opreste cronometrul in momentul in care manechinul transportat de
candidat depaseste in totalitate linia de sosire, moment ce marcheaza finalul traseului.
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