MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
”BASARAB I” AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
NESECRET
Exemplar unic
Nr. 2614175
Târgovişte, 26 / 11 / 2018

A P R O B,
PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Colonel
PĂUN MIHĂIȚĂ

ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “BASARAB I” al județului Dâmbovița cu sediul în
municipiul Târgoviște, șoseaua Găești, nr. 9, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare
din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale M.A.I., absolvenţi de studii
superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind
Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului afacerilor
interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.,
postul de șef inspecție de prevenire I la Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa.
Pentru a _participa la concurs, ofiţerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. * Pregătire de bază:
- studii universitare (militare sau civile) cu diplomă de licenţă, într-unul dintre domeniile de
licenţă – matematică; informatică; fizică; chimie; inginerie chimică; geografie; geologie; ştiinţa
mediului; inginerie civilă; ingineria instalaţiilor; inginerie electrică; inginerie energetică; inginerie
electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; inginerie geologică; inginerie geodezică; mine,
petrol şi gaze; inginerie aerospaţială; ingineria autovehiculelor; ingineria transporturilor; inginerie
forestieră; silvicultură; ingineria produselor alimentare; calculatoare şi tehnologia informaţiei; ingineria
sistemelor; inginerie mecanică; inginerie industrială; ştiinţe inginereşti aplicate; mecatronică şi robotică;
ingineria materialelor; ingineria mediului; inginerie şi management; inginerie genistică; inginerie de
armament, rachete şi muniţii; drept; ştiinţe administrative; ştiinţe ale comunicării; ştiinţe militare,
informaţii şi ordine publică; economie, finanțe, management; arhitectură;
- studii postuniversitare sau studii universitare de masterat în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei sau în domeniul management(pentru absolvenții studiilor universitare de licență –
ciclul I Bologna);
* Pregătire de specialitate: cursuri de perfecţionare / specializare în domeniul securităţii la
incendiu, după încadrare.
2. să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare, în condiţiile
legislaţiei în vigoare;
3. să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinul m.a.i. nr.
177/2016;
4. să fi obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
5. să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
6. să aibă gradul militar necesar pentru ocuparea postului - cel puţin căpitan;
7. vechime în muncă / din care în M.A.I. : 6 ani / 3 ani;
8. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției / specialitatea structurii: 2 ani / 3
ani;
9. să aibă vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.: - ;
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10. autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel SECRET, după încadrare 11.
Concursul va consta, conform art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 23 din Anexa nr. 3 din Ordinul m.a.i. nr.
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., în susţinerea
unui interviu structurat pe subiecte profesionale şi se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, în data de 27.12.2018, ora 10.00, după graficul prezentat
în prezentul anunţ.
Cererile de înscriere 2 2 la concurs (însoţite de curriculum vitae şi declaraţia de confirmare a
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare) vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa şi vor fi depuse la Compartimentul Secretariat,
Documente Clasificate și Arhivă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al
judeţului Dâmboviţa, până la data de 29.11.2018, ora 1500 (data înregistrării la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa).
Dosarele de recrutare se vor depune personal de către candidaţi, până la data de 07.12.2018, ora
00
14 , la secretarul comisiei de concurs, care va fi asigurat de către Serviciul Resurse Umane al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, şi vor cuprinde
documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., astfel:
- cererea de înscriere şi CV (conform modelului precizat de Dispoziţia D.G.M.R.U. nr.
II/1620/2015);
- copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor
impuse de cerinţele postului (acestea vor avea ataşate/anexate foile matricole/suplimentele eliberate,
după caz);
- adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de
unitate;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
- adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute
la punctele 2,3,4,6,7,8 şi 9 din prezentul anunţ (pentru cadrele militare încadrate în alte unităţi militare
decât cele din subordinea/coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă).
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 M.A.I.,
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 şi semnării de către
secretarul comisiei de concurs şi de către candidat. Originalul documentelor 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.
Atentie! 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.
Graficul de desfăşurare a concursului:
Activitate

Termen

Depunerea cererilor de înscriere

29.11.2018, ora 1500

Depunerea dosarelor de concurs
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs

07.12.2018, ora 1400
12.12.2018

Afişarea listei candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la
concurs
12.12.2018
Sinopticul desfăşurării interviului la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa
- Întrunirea comisiei de concurs
27.12.2018, ora 08.00
27.12.2018,
10.00-10.15

- Instructajul candidaţilor

ora

„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 ” potrivit art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la Ordinul
m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.

1

Prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile
prevăzute de Regulamentului U.E. nr. 679/2016.
2
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- Desfăşurarea interviului

27.12.2018, ora 10.15
27.12.2018,
după
- Afişarea grilei de apreciere
finalizarea interviului
27.12.2018,
după
Afişare rezultate interviu
finalizarea interviului
Depunere contestaţii
în termen de 24 de ore de
la afişarea rezultatelor
Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale
în termen de 2 zile
lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a
contestațiilor
Notă: orele stabilite în grafic sunt estimative, acestea putând suferi modificări în raport de numărul
candidaţilor şi activităţile specifice desfăşurate la nivelul unităţii organizatoare.
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite, au depus cereri
de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite. 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.
Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016
privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., fişa postului scos la
concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia
informaţiilor clasificate.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia,
se pot obţine la interior 045 / 27004, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-15:00 şi de la avizierul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, municipiul Târgoviște,
șoseaua Găești, nr. 9.
Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 fac parte integrantă din prezentul anunț.
Anexa nr. 1 Tematica şi bibliografia de concurs;
Anexa nr. 2 Formularul cererii de înscriere la concurs şi formularul declaraţiei de confirmare a
cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
Anexa nr. 3 Formular model - Declaraţie privind evaluarea psihologică.

Avizat membrii comisie concurs:
Colonel Păunescu Valerică _______________
Locotenent - colonel Stanciu Nicolae - Florin _______________

Întocmit,
Secretar comisie concurs
Maior
Iosif Marian - Georgian
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
”BASARAB I” AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
NESECRET
Exemplar unic
Anexa nr. 1 la nr. 2614175
Târgovişte, 26 / 11 / 2018

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘEF INSPECȚIE DE PREVENIRE I
LA INSPECȚIA DE PREVENIRE
Nr.
crt.
1.

Bibliografie

Tematica

OMAI nr. 89 din 18 iunie 2013 privind
aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, pregătire şi desfăşurare a
activităţii de prevenire a situaţiilor de
urgenţă executate de Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile
subordonate.

2.

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind
apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.

3.

4.

5.

6.

7.

Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind
protecţia civilă, cu modificările şi
completările ulterioare.
HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii si amenajări care
se supun avizării si/sau autorizării privind
securitatea la incendiu.
HGR nr. 915/03.11.2015 privind Stabilirea
criteriilor pentru oprirea funcţionării ori
utilizării construcţiilor sau amenajărilor
determinate de încălcarea gravă a cerinţei de
securitate la incendiu în ceea ce priveşte
periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de
intervenţie, neasigurarea stabilităţii
elementelor portante, respectiv a limitării
propagării focului şi fumului în interiorul
edificiului şi la vecinătăţi.
Ordinul MAI nr. 1184 din 6 februarie 2006
pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi asigurarea activităţii de
evacuare în situaţii de urgenţă
OGR nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, actualizată.

Definire, obiective, domenii şi forme
ale activităţii de prevenire,
organizarea şi conducerea
structurilor de prevenire, atribuţii şi
planificarea activităţii de prevenire,
dispoziţii specifice, evaluarea
activităţii de prevenire, dispoziţii
finale.
Dispoziţii generale. Exercitarea
autorităţii de stat în domeniul
apărării împotriva incendiilor
Obligaţiile consiliului local şi al
primarului; Obligaţiile autorităţilor
administraţiei publice centrale;
Obligaţiile administratorului,
conducătorului instituţiei,
utilizatorului şi salariatului;
Răspunderea juridică. Dispoziţii
finale.
Dispoziţii generale, organizarea
protecţiei civile, atribuţii şi obligaţii
privind protecţia civilă.
Categoriilor de construcţii si
amenajări care se supun avizării
si/sau autorizării privind securitatea
la incendiu.
Stabilirea criteriilor pentru oprirea
funcţionării ori utilizării
construcţiilor sau amenajărilor
determinate de încălcarea gravă a
cerinţei de securitate la incendiu în
ceea ce priveşte periclitarea vieţii
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie,
neasigurarea stabilităţii elementelor
portante, respectiv a limitării
propagării focului şi fumului în
interiorul edificiului şi la vecinătăţi.
Organizarea şi asigurarea activităţii
de evacuare în situaţii de urgenţă:
Executarea acţiunilor de evacuare
Regimul juridic al contravenţiilor.
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8.

OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru
aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor.

9.

10.

11.

OMAI nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind
apărarea împotriva incendiilor la construcţii
şi instalaţiile aferente.
OMA1 nr. 786 din 2 septembrie 2005
privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
Normativ privind siguranţa la foc a
clădirilor şi instalaţiilor – Indicativ
P- l18/1999.

12.

13.

14.

15.

16.

Normativ privind securitatea la incendiu a
construcţiilor, Partea a 11-a - instalaţii de
stingere, Indicativ P 1 8/2-2013.
OGR nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
OMAI nr. 129/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi
protecţie civilă.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
României nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind
Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu completările şi
modificările ulterioare.
OM AI nr. 87/2010 pentru aprobarea
metodologiei de autorizare a persoanelor
care efectuează lucrări în domeniul apărării
împotriva incendiilor.

Dispoziţii generale, organizarea şi
desfăşurarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor, norme
generale de apărare împotriva
incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi
amenajărilor, echiparea şi dotarea cu
mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor, planificarea şi
executarea exerciţiilor privind modul
de acţiune în caz de incendiu,
controlul respectării normelor de
apărare împotriva incendiilor,
dispoziţii finale.
Scopul şi domeniile de aplicare;
Reguli şi măsuri specifice de
prevenire a incendiilor; Echiparea şi
dotarea cu mijloace de protecţie
împotriva incendiilor
Scopul şi domeniile de aplicare;
Cerinţe specifice şi categorii de
instructaje; înregistrarea şi
confirmarea instructajului;
Organizarea activităţii de instruire.
Prevederi comune tuturor
construcţiilor, condiţii generale de
performanţă a construcţiilor,
performanţe comune clădirilor civile
(publice), performanţe specifice
clădirilor civile (publice) performanţe ale unor tipuri de clădiri
civile (publice), construcţii de
producţie şi / sau depozitare,
construcţii cu funcţiuni mixte.
Proiectarea şi executarea instalaţiilor
de stingere cu apă a incendiilor;
Exploatarea instalaţiilor de stingere
a incendiilor.
Activitatea de soluţionare a
petiţiilor.
Dispoziţii generale; Documente
necesare pentru obţinerea avizelor şi
autorizaţiilor de securitate la
incendiu şi protecţie civilă;
Desfăşurarea activităţii de avizare şi
autorizare; Valabilitatea avizelor şi
autorizaţiilor; Dispoziţii finale.
Dispoziţii generale, organizarea
Sistemului Naţional; Atribuţiile
componentelor Sistemului Naţional.
Integral.
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17.

Ordinul I.G. nr. 786/IG din 20.08.2010
pentru aprobarea metodologiei de cercetare
şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din
09.09.2004 privind principiile de
organizare, funcţionare şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste.
OMAI 14/2009 pentru aprobarea
dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la amenajări temporare în spaţii
închise sau în aer liber.
OMAI nr. 118/2010 pentru aprobarea
dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la structuri de primire turistice,
unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de
agrement.
Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de
control.
HGR 762/2008 pentru aprobarea Strategiei
Naţionale de Prevenire a Situaţiilor de
Urgenţă.
Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase
OMAI nr. 156/2017 Normele metodologice
privind elaborarea şi testarea planurilor de
urgenţă în caz de accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase.

Metodologia de cercetare şi stabilire
a cauzelor probabile de incendiu.
Serviciile de urgenţă profesioniste:
dispoziţii generale; principii de
organizare şi funcţionare; atribuţii:
personalul inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă şi atribuţiile
acestuia.
Integral.

Integral.

Prevederi privind Registrul Unic de
Control.
Stategia Naţională de Prevenire a
Situaţiilor de Urgenţă.
Capitolul I - Secţiunea a 2-a Definiţii
Dispoziţii generale. Planul de
urgenţă internă. Planul de urgenţă.

Notă: Actele normative precizate se vor studia având în vedere toate evenimentele
legislative intervenite până la data înscrierii.

Comisia concurs:
Colonel Păun Mihăiță _________________
Colonel Păunescu Valerică

_______________

Locotenent - colonel Stanciu Nicolae - Florin _______________
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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
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Anexa nr. 2 la nr. 2614175
Târgovişte, 26 / 11 / 2018

FORMULARUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

DOMNULE INSPECTOR ŞEF,

Subsemnatul (a) _________________________________________________________,
fiul (fiica) __________________________ şi _______________________, născut (ă) la data de
____________________ în localitatea ________________________, judeţul/sectorul
_____________________, cetăţenia___________________________, posesor posesoare al/a cărţii de
identitate, seria____, nr.___________, eliberată de _________________________, la data de
_____________, cod numeric personal____________________ , încadrat / încadrată în funcția de
__________________________________________, la ___________________________________
______________________________________________________________________________ .
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ,,BASARAB I” al județului Dâmbovița în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere de
______________________________________________________________________________ din
cadrul ____________________________________________________________________________ .
Am luat la cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs
menționate în anunțul dat publicității.
Menționez ca sunt absolvent (ă), cu licență / diploma al _______________________________
___________________________, Facultatea _____________________________________________,
specializarea ____________________________________, în anul________, cu media _________ .
Studii postuniversitare sau studii universitare de masterat ______________________________
_________________________________________________________________________________ .
Sunt de acord cu prelucrarea informaţilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Regulamentului U.E. nr. 679/2016.

Semnătura_______________

Data____________
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FORMULARUL DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A
CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

DECLARAȚIE
DOMNULE INSPECTOR ŞEF,
Subsemnatul / Subsemnata ____________________________________________________, fiul
(fiica) lui __________________________ şi ________________________________, născut (ă) la
data de ______________ în localitatea _____________________________, judeţul/sectorul
___________________ posesor (posesoare) al (a) BI /CI seria ______ nr. __________, CNP
_______________________, încadrat(ă) în funcția de __________________________________
_____________________________ la _______________________________________________
în calitate de candidat la concursul de organizat pentru ocuparea postului de __________________
___________________________________, din cadrul ___________________________________,
care se va desfășura 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 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 funcția
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 funcție urmează să fiu eliberat(ă) din
funcția de conducere ocupată .
Sunt de accord ca, în cazul câștigării concursului, anterior emiterii actului administrative, să
asigur, în ceea ce mă privește, îndeplinirea cerințelor stabilite la art. 29 lit. d), e) și art. 30 din Legea nr.
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la 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
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
”BASARAB I” AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
NESECRET
Exemplar unic
Anexa nr. 3 la nr. 2614175
Târgovişte, 26 / 11 /2018

Formular model - Declaraţie privind evaluarea psihologică
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 BI/CI seria ________ nr. ________________, eliberat(ă) de
______________________________________________, la data de ______________,
în calitate de candidat(ă) la concursul de ocupare a postului vacant de
___________________________din cadrul _________________________________,
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului
Dâmboviţa, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere că în ultimele 6 luni, _____________(am fost/nu
am fost) evaluat(ă) psihologic pentru a participa la concursul organizat de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa pentru ocuparea
postului
vacant
de
conducere
(poliţist
/
cadru
militar)
_______________________________ şi am fost declarat(ă)_________(apt/inapt,
conform avizului psihologic) la data de____________.
Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și
am completat personal datele din prezenta declarație.

Semnătura ________________

Data _____________
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