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

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

NESECRET
Ex. unic
Nr. 4.611.647
Timişoara; 29.11.2018

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
________________________

ANUNŢ
I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului (Î) Inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 37194 din 21.11.2018,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, cu sediul în
municipiul Timişoara, strada Înfrăţirii, nr. 13, judeţul Timiş, organizează concurs, cu
personal recrutat din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului
Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministrului
afacerilor interne, în scopul încadrării funcţiei vacante de conducere aferentă postului
de Locţiitor comandant detaşament la Detaşamentul de Pompieri Lugoj.
II. Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- participă la intervenţiile pentru stingerea incendiilor, la acţiuni de salvare,
evacuare şi protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol, de limitare şi
înlăturare a urmărilor accidentelor, catastrofelor şi calamităţilor naturale, precum şi la
activităţi de urgenţă medicală şi de protecţie civilă;
- răspunde de pregătirea pentru intervenţie a subofiţerilor operativi, a comandanţilor
de echipaj;
- desfăşoara activităţi de cunoaştere a particularităţilor operative privind intervenţia
în raionul de intervenţie, actualizează permanent harta cu organizarea intervenţiei în
raionul de intervenţie, planul cu organizarea intervenţiei în raionul de bază, ţine la zi
evidenţa obiectivelor, întocmeşte planuri operative de intervenţie, fişe de recunoaştere în
teren la agenţi economici, instituţii şi fişe operative la localităţi;
- conduce exerciţiile premergătoare cu forţe şi mijloace în teren la obiective
/instituţii publice /localităţi;
- înlocuieşte comandantul de subunitate, preluându-i atribuţiile şi sarcinile în cazul
în care acesta se află în concediu de odihnă, alte misiuni ordonate sau cursuri de
perfecţionare.
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III. Cerinţele specifice ale postului sunt:
Pregătirea de bază necesară ocupantului postului:
- studii superioare de lungă durată militare sau studii universitare de licenţă militare, în
domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, în domeniul de licenţă: „Ingineria instalaţiilor”
sau
- studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, în
domeniile fundamentale:
- matematică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile de licenţă: „Matematică”,
„Informatică”, „Fizică”, „Chimie”, „Inginerie chimică”;
- ştiinţe inginereşti, în domeniile de licenţă: „Inginerie civilă”, „Ingineria
instalaţiilor”, ,,Inginerie mecanică”, „Inginerie electrică”, „Inginerie energetică”,
„Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, „Ingineria
autovehiculelor”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”,
„Inginerie genistică”;
- ştiinţe sociale, în domeniile de licenţă: „Drept”, „Ştiinţe administrative”, „Ştiinţe
militare, informaţii şi ordine publică”;
- ştiinţe economice, în domeniile de licenţă: „Cibernetică, statistică şi informatică
economică”, „Contabilitate”, „Economie”, „Finanţe”, „Management”.
Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul
unităţii - Serviciul Resurse Umane din municipiul Timişoara, strada Cluj, nr. 14,
judeţul Timiş, în fiecare zi de luni până vineri în intervalul orar 0900-1400.
IV. Pentru a participa la concurs, candidaţii (ofiţeri) trebuie să îndeplinească în mod
cumulativ următoarele condiţii:
1. să fie încadraţi în unităţi / structuri militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
2. să aibă gradul militar de cel puţin sublocotenent;
3. să aibă pregătirea de bază menţionată mai sus;
4. să aibă vechime în muncă de cel puţin 2 ani, din care cel puţin 2 ani în Ministerul
Afacerilor Interne;
5. să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei pentru care se organizează concurs;
6. să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare,
care să nu fi fost radiată, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
7. să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la
Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulteriore; (Extras din art.17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la O.M.A.I nr. 177/2016: „Cadrul militar
este pus la dispoziţie când este trimis în judecată sau judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate
pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat .”)

8. să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „foarte bun” la aprecierea
anuală de serviciu;
9. să fie declaraţi „apt medical” şi „apt psihologic” pentru funcţii de conducere, în
condiţiile reglementărilor interne în vigoare;
10. să deţină autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii şi documente clasificate
de nivel minim „SECRET DE SERVICIU”.
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(Postul este prevăzut cu atribuţii ce necesită autorizaţie de acces la informaţii
clasificate de nivel „SECRET”. Personalul declarat „admis” şi care în urma numirii în
funcţie nu va fi autorizat pentru accesul la informaţii clasificate „SECRET”, necesar
îndeplinirii atribuţiilor funcţiei, nu va fi menţinut în funcţie.)
A T E N Ţ I E! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile sau
criteriile de participare la concurs prevăzute în prezentul anunţ.
V. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile
stabilite mai sus, au depus cereri de înscriere şi dosare de recrutare complete şi corect
întocmite şi în termenele prevăzute în anunţul de concurs. Neîndeplinirea uneia/unora
dintre cerinţe/condiţii ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor
de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs.
Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs,
candidatul trebuie să depună, personal, în volum complet, la Serviciul Resurse Umane
din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, situat în
municipiul Timişoara, strada Cluj, nr. 14, judeţul Timiş, în perioada 29.11.2018 13.12.2018, în fiecare zi lucrătoare, inclusiv în data de 30.11.2018, între orele 09.00 14.00, următoarele documente/acte, într-un dosar plic:
- Cererea de înscriere la concurs, (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul
anunţ);
Prin depunerea cererilor de înscriere la concurs, candidaţii îşi exprimă acordul
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de
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 şi
pentru înregistrarea audio-video a interviului pe subiecte profesionale.
- Curriculum Vitae, (în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 4 la
prezentul anunţ);
- Copia actului de identitate (se va prezenta şi originalul);
- Copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de
cerinţele postului, specificate la pct. III din prezentul anunţ (documentele de studii
solicitate vor fi însoţite de foaie matricolă/supliment, dacă apare menţiunea pe
acestea că sunt însoţite de foaie matricolă/supliment);
- Adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată
de medicul de unitate;
- Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare,
conform modelului din Anexa nr. 3;
- Adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul din care să rezulte:
• vechimea în muncă şi vechimea în Ministerul Afacerilor Interne;
• vechimea în specialitatea studiilor;
• dacă este cercetat disciplinar, dacă este sub efectul unei sancţiuni disciplinare, care să
nu fi fost radiată, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
• dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinului
Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne; (Extras din art.17 alin. (2) din
Anexa nr. 7 la O.M.A.I nr. 177/2016: „Cadrul militar este pus la dispoziţie când este trimis în judecată sau judecat
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de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în
care este încadrat .”)

• calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
• dacă deţine autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii şi documente clasificate şi
nivel deţinut.
În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la Ordinul
Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, documentele solicitate în
copie, se prezintă în original, de către candidat, pentru realizarea copiilor, de către
compartimentul cu sarcini de recrutare, în vederea certificării pentru conformitate,
semnării, de către secretarul comisiei de concurs şi de către candidat.
Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea
copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se
mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.
A T E N Ţ I E! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care
documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de
siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.
A T E N Ţ I E! Dosarul de recrutare se depune în volum complet, nefiind
acceptată depunerea succesivă a diferitelor documente dintre cele menţionate mai
sus.
Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al
judeţului Timiş, anterior desfăşurării concursului, va introduce avizul psihologic în dosarul
de recrutare al candidatului.
Planificarea candidaţilor pentru evaluarea psihologică se va face prin grija
Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al
judeţului Timiş, iar informaţiile cu privire la data, locul şi alte detalii privind desfăşurarea
evaluării vor fi afişate după finalizarea perioadei de înscriere, la sediul unităţii şi postate
pe pagina oficială de internet a unităţii, www.isutimis.ro.
A T E N Ţ I E! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care
au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de
legitimare valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare.
VI. Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef), copia actului de
identitate, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi
depuse personal de către cei interesaţi la Serviciul Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, situat în municipiul
Timişoara, strada Cluj, nr. 14, judeţul Timiş, până la data de 07.12.2018, inclusiv, orele
14.00 (data şi ora limită a înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, inclusiv în data de
30.11.2018, între orele 09.00 – 14.00.
Prin depunerea cererilor de înscriere la concurs, candidaţii iau cunoştinţă despre
faptul că aprobarea înscrierii la concurs nu induce în mod obligatoriu participarea la
concurs. Participarea va fi aprobată numai după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor
şi criteriilor stabilite.
După expirarea termenului de depunere a dosarelor de recrutare, comisia de
concurs verifică, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs,
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corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor de
participare la concurs.
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu
precizarea acestora, se afişează la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Banat” al judeţului Timiş şi se postează pe pagina de internet a unităţii, www.isutimis.ro,
secţiunea Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.
Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor
se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Banat” al judeţului Timiş sau la telefon 0256/434 870, RCVD 056/27362, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 09.00-14.00.
VII. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 23 din Anexa nr. 3 la
Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, concursul va consta în susţinerea unui interviu structurat pe
subiecte profesionale, pe baza tematicii şi bibliografiei, anexate prezentului anunt şi se va
desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş,
cu sediul în municipiul Timişoara, strada Înfrăţirii, nr. 13, judeţul Timiş, în data de
28.12.2018, orele 10.00, conform graficului de mai jos:
Nr.
crt.

ACTIVITATE

1.

Depunerea cererilor de înscriere la concurs

2.

Efectuarea testării psihologice potrivit aprobării
Centrului de Psihosociologie al MAI

3.

Depunerea dosarelor de recrutare ale
candidaţilor

TERMEN

29.11-07.12.2018, între orele 09.00-14.00,
în fiecare zi lucrătoare, inclusiv în data de
30.11.2018
Conform planificării Centrului de
Psihosociologie a MAI
29.11-13.12.2018, între orele 09.00-14.00,
în fiecare zi lucrătoare, inclusiv în data de
30.11.2018

Verificarea îndeplinirii cerinţelor de participare
15.12.2018
a candidaţilor de către comisia de concurs.
Afişarea listei candidaţilor care NU îndeplinesc
5.
15-17.12.2018
condiţiile de participare la concurs
Desfăşurarea interviului structurat pe subiecte
6.
28.12.2018, ora 10.00
profesionale
Afişarea grilei de apreciere a interviului
7.
28.12.2018, Imediat după încheierea probei
structurat pe subiecte profesionale
28.12.2018, după finalizarea probei de
8. Afişarea rezultatelor la interviu
concurs
9. Depunere contestaţiilor
24 ore de la afişarea rezultatelor
Soluţionarea
contestaţiilor
şi
afişarea
10.
31.12.2018
rezultatelor finale
4.

Candidaţii vor fi prezenţi la sediul inspectoratului în data de 28.12.2018, orele
09.30, când este programat a se desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant
menţionat mai sus, pentru a participa la instructajul efectuat de comisia de concurs cu
privire la modul general de desfăşurare a concursului, durata alocată probei, criteriile de
departajare, data şi locul afişării rezultatelor, situaţiile care atrag eliminarea din concurs,
termenul de depunere a contestaţiilor, termenul de soluţionare a contestaţiei, alte precizări
necesare desfăşurării în condiţii bune a concursului.
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Interviul pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştinţelor
profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante
pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de
la 1 la 10. Este declarat ,,admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel
puţin 7,00.
În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis”
candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului
scos la concurs, este declarat ,,admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile
necesare postului scos la concurs.
Accesul la locul de desfăşurare a probei de concurs se va face pe baza documentelor
de identitate şi a legitimaţiei de serviciu.
Data şi ora de desfăşurare a probei de concurs pot suferi modificări, în funcţie de
alte activităţi specifice ale componenţilor comisiei de concurs.
VIII. Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor
fi făcute publice prin publicarea în pagina oficială de internet a instituţiei, www.isutimis.ro
şi afişare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş.
Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, secţiunea Carieră, precum şi avizierul
unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor referitoare la concurs se va realiza prin aceste
modalităţi.
Prezentul anunţ se postează pe site-ul instituţiei, www.isutimis.ro, secţiunea Carieră
şi se afişează la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului
Timiş, din municipiul Timişoara, strada Înfrăţirii, nr. 13, judeţul Timiş, începând cu data
de 29.11.2018.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul anunţ:
- Anexa nr. 1: Tematica şi bibliografia de concurs;
- Anexa nr. 2: Formular „Cerere de înscriere”;
- Anexa nr. 3: Formular „Declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării
condiţiilor de recrutare”;
- Anexa nr. 4: Modelul Curriculum vitae, conform Dispoziţiei DGMRU nr.
II/1620/2015.
–

–

–

AVIZAT
MEMBRI COMISIE DE CONCURS:
1. ____________
2. _____________
ÎNTOCMIT
SECRETAR COMISIE DE CONCURS:
____________
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Anexa nr. 1: TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
TEMATICA:
1. Statutul cadrelor militare: îndatoririle şi drepturile cadrelor militare, aprecierea,
încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare. Acordarea gradelor şi înaintarea
cadrelor militare în gradele următoare;
2. Apărarea împotriva incendiilor: obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor,
exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, serviciile de
urgenţă voluntare şi private;
3. Protecţia civilă în România: pregătirea pentru protecţia civilă, protecţia populaţiei şi
a bunurilor materiale;
4. Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă: dispoziţii generale;
organizarea Sistemului Naţional; atribuţiile componentelor Sistemului: dispoziţii finale şi
tranzitorii;
5. Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă;
6. Competenţele şi atribuţiile echipajelor publice de intervenţie pe diferite niveluri în
faza prespitalicească. Acordarea asistenţei publice medicale şi tehnice de urgenţă şi a
primului ajutor calificat; serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare
(SMURD); asistenţa de urgenţă în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza
prespitalicească;
7. Comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă; centre operative cu
activitate permanentă şi temporară.
8. Serviciile de urgenţă profesioniste: dispoziţii generale; principii de organizare şi
funcţionare; atribuţii; personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi atribuţiile
acestuia;
9. Comandantul acţiunii şi comandantul intervenţiei; repartizarea funcţiilor de sprijin;
10. Planificarea acţiunilor de intervenţie; Principiile şi pregătirea acţiunilor de
intervenţie; Organizarea intervenţiei; Desfăşurarea intervenţiei; Conducerea acţiunilor de
intervenţie; Raportarea şi analiza intervenţiilor. Logistica acţiunilor de intervenţie;
11. Pregătirea intervenţiei în situaţii de urgenţă; Organizarea intervenţiei în situaţii de
urgenţă; Desfăşurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă.
12. Documente de oganizare, pregătire, conducere şi desfăşurare a acţiunilor de
intervenţie.
13. Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi reglementarea accesului în
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate.
14. Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă la incendii.
Organizarea turei de serviciu. Operaţiuni pentru desfăşurarea intervenţiei la incendii;
organizarea acţiunilor de intervenţie. Echiparea şi îndatoririle personalului destinat
intervenţiei la incendii;
15. Tehnici şi substanţe de stingere a incendiilor.
16. Niveluri şi tipuri de exerciţii; Planificarea, desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor.
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BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 80 din 1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Ordin comun MSP-MAI nr. 1092/1500 din 07.09.2006 privind stabilirea competenţelor
şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
7. Hotărârea Guvernului României 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă.
8. Hotărârea Guvernului României 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare,
funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările ulterioare.
9. Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
10. O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale
serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările ulterioare.
11. O.I.G. nr. 1144/I.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea
acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste.
12. O.I.G. nr. 1146/I.G. din 28.10.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor tehnice de elaborare
a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi
raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă
completat şi actualizat cu O.I.G. 750/I.G. din 06.10.2009.
13. O.I.G. nr. 155 din 13.03.2015 privind organizarea şi executarea serviciului de
permanenţă şi reglementarea accesului în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
unităţile subordonate.
14. O.I.G. nr. 1413/IG din 29.07.2013 - Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de
urgenţă profesioniste - Intervenţie la incendii - ISU 01.
15. O.I.G. nr. 1416/IG din 29.07.2013 - Ghid privind tehnica şi tactica stingerii incendiilor
-ISU 04.
16. O.I.G. nr. 234/IG din 29.12.2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind planificarea,
desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor în IGSU şi unităţile subordonate - ISU 10.
*Notă:Actele normative enumerate în bibliografie vor fi cele actualizate cu
modificările şi completările ulterioare până la data publicării prezentului anunţ
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Anexa nr. 2: FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Unitatea de provenienţă

INTRARE
Nr. _________________
Data ________________

Gradul, numele şi prenumele

APROB,
INSPECTOR ŞEF
Locotenent-colonel,
ing. MIHOC Lucian-Vasile
Domnule inspector şef,
Am onoarea să raportez:
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş în vederea ocupării postului de Locţiitor comandant
detaşament la Detaşamentul de Pompieri Lugoj din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, prevăzută cu gradul de locotenent-colonel.
Am luat cunoştinţă despre condiţiile de participare la concurs, precizate în anunţul dat publicităţii,
pe care consider că le îndeplinesc în mod cumulativ, astfel:
- sunt absolvent al _______________________________________________________ din cadrul
________________________________________________________, cu diplomă de licenţă / examen de
diplomă
în
anul
__________
şi
al
_______________________________din
cadrul
____________________________________________, cu examen de absolvire/disertaţie în anul
________;
- am vechime în muncă de ____ ani, din care ____ ani în Ministerul Afacerilor Interne;
- am vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de ___ ani;
- nu sunt cercetat disciplinar şi nici sub efectul unei sancţiuni disciplinare, care să nu fi fost
radiată, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
- nu sunt pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinului Ministrului
Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne;
- în ultimii 2 (doi) ani am obţinut calificativul ____________ la aprecierea anuală de serviciu;
- deţin autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii şi documente clasificate de nivel
____________________;
Totodată, am luat cunoştinţă despre faptul că aprobarea înscrierii la concurs nu induce în
mod obligatoriu participarea la concurs, care va fi aprobată numai după verificarea îndeplinirii
condiţiilor stabilite de către comisia de concurs.
De asemenea, sunt informat(ă) asupra tematicii şi bibliografiei stabilite pentru concurs, precum şi
despre caracteristicile fundamentale ale postului pentru care intenţionez să candidez.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor 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, precum şi cu înregistrarea audio
- video a probei de concurs.
Faţă de cele raportate, vă rog să ordonaţi.
Data _____________

Semnătura ________________
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Anexa nr. 3: FORMULAR DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A
CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE
INTRARE
Nr. _________________
Data ________________
DECLARAŢIE
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 cărţii de identitate seria _____, numărul
__________, eliberat de ____________________, la data de _____________, încadrat(ă) în
funcţia
de
_________________________________________
la
_______________________________________________________________________, în
calitate de candidat la concursul pentru ocuparea postului de Locţiitor comandant
detaşament la Detaşamentul de Pompieri Lugoj, organizat de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, în data/perioada ______________,
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare,
cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio 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 ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după
numirea în funcţie, urmează să fiu trecut(ă) în rezervă.
Sunt de acord ca, în cazul câstigării 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
ulterioare.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea datelor 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.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.
Semnătura ___________

Data _____________
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Anexa nr. 4 – MODEL DE CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae
Europass

Atasaţi fotografie.

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
Fax(uri)

Nume Prenume
Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara
Fix:

Mobil:

(rubrică facultativă)

E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii

(ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă)
Domeniul ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada

Menţionaţi pe rând fiecare experienţa profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea.

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând
cu cel mai recent

Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate
/ competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea
naţionala sau internaţionala

Aptitudini şi
competenţe personale
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Limba(i) străină(e)
cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs orale

Exprimare scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi
sociale

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi cunoştinţe
de utilizare a calculatorului

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
artistice

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi
aptitudini

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria.

Informaţii Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact,
suplimentare referinţe etc.
Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, daca este cazul
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