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Exemplar unic
Nr. 2615528
Târgovişte, 28 / 12 / 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.: - ;
10. autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel SECRET, după încadrare 11.
„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

Pagina 1 din 3

NESECRET

NESECRET

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 01.02.2019, 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 08.01.2019, 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 11.01.2019, ora
1400, 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).
Planificarea candidaţilor la evaluarea psihologică se va realiza prin grija secretarului comisiei de
concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I”
al judeţului Dâmbovița.
Anterior desfăşurării concursului, secretarului comisiei de concurs va introduce avizul psihologic în
dosarul de recrutare al candidatului.
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

08.01.2019, ora 1500

Depunerea dosarelor de concurs

11.01.2019, ora 1400

Cu cel puțin 5 zile
lucrătoare înainte de
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs
desfășurarea probei de
concurs
Afişarea listei candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la Cu cel puțin 3 zile
concurs
lucrătoare înainte de
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.
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desfășurarea probei de
concurs
Sinopticul desfăşurării interviului la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa
- Întrunirea comisiei de concurs

01.02.2019, ora 08.00

- Instructajul candidaţilor

01.02.2019, ora
10.00-10.15

- Desfăşurarea interviului

01.02.2019, ora 10.15

01.02.2019, după
finalizarea interviului
01.02.2019, după
Afişare rezultate interviu
finalizarea interviului
în termen de 24 de ore de
Depunere contestaţii
la afişarea rezultatelor
în termen de 2 zile
lucrătoare de la expirarea
Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale
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.
- Afişarea grilei de apreciere

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
Locotenent - colonel Gătej Marius - Costin _______________
Locotenent - colonel Matei Ion - Florin _______________
Redactat,
Secretar comisie concurs
Căpitan
Dumitru Pavel
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