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. 2614174
Târgovişte, 26 / 11 / 2018

A P R O B,
PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Locotenent - colonel
HANTĂR ALFRED - GEORGE

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 comandant detașament I la Detașamentul de Pompieri Târgoviște 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 de licență în domeniul: științe inginerești, științe sociale;
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 locotenent;
7. vechime în muncă / din care în M.A.I. : 3 ani / 3 ani;
8. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției / specialitatea structurii: 2 ani / 2
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.
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 28.12.2018, 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).
„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.
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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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Dosarele de recrutare se vor depune personal de către candidaţi, până la data de 07.12.2018, 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).
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 12.12.2018
concurs
Sinopticul desfăşurării interviului la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa
- Întrunirea comisiei de concurs
28.12.2018, ora 08.00
28.12.2018,
10.00-10.15

- Instructajul candidaţilor
- Desfăşurarea interviului

ora

28.12.2018, ora 10.15
28.12.2018,
după
- Afişarea grilei de apreciere
finalizarea interviului
28.12.2018,
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.
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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 _______________

Întocmit,
Secretar comisie concurs
Locotenent
Dumitru Pavel
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE COMANDANT DETAȘAMENT I
LA DETAȘAMENTUL DE POMPIERI TÂRGOVIȘTE

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Tematică

Bibliografie

Statutul cadrelor militare: Dispoziţii generale, îndatoririle şi
Legea nr. 80 din 1995 privind
drepturile cadrelor militare, Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari Statutul cadrelor militare, cu
şi subofiţerilor, Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în modificările şi completările
gradele următoare, Degradarea militară, Scoaterea din şi reluarea în ulterioare.
evidenţa militară a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor,
Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare,
Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare, limitele
de vârstă şi stagiile minime în grad, Dispoziţii finale şi tranzitorii.
Disciplina militară: Autoritatea militară și obligațiile ce decurg din Ordinul Ministrului Apărării nr. M.
aceasta; Recompense și abateri de la disciplina militară; Aducerea la 64/2013 – Ordin pentru aprobarea
cunoștină; Analiza stării disciplinei militare.
Regulamentului disciplinei militare.
Principii generale; Planificarea, numirea, pregătirea și evidența
O.I.G. nr. 155/I.G. din 13.03.2015
personalului din serviciul de permanență; Organizarea, executarea și privind organizarea și executarea
evidența serviciului de permanență; Dispoziții finale.
serviciului de permanență în
I.G.S.U. și unitățile subordonate

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă:
Dispoziţii generale; Organizarea Sistemului Naţional; Atribuţiile
componentelor Sistemului Naţional; Asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare; Sancţiuni, Dispoziţiile finale şi tranzitorii.

OUG nr. 21 /2004 privind Sistemul
Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările
ulterioare.

Organizarea formarii profesionale continue a personalului operativ;
Planificarea programului de formare profesională continua a
personalului operativ in subunitati si poligoane de pregatire;
Evaluarea rezultatelor formarii profesionale continue a personalului
operativ.

O.I.G. nr. 1506/IG din 30.03.2018
privind organizarea şi desfăşurarea
pregătirii personalului operativ din
subunităţile de interventie ale
serviciilor de urgenţă profesioniste
ISU 06/2018.
Legea nr. 319 / 2006 privind
securitatea și sănătatea în muncă

Dispoziții generale, domeniu de aplicare, obligațiile lucrătorilor
6.

7.

Serviciile de urgenţă profesioniste: dispoziţii generale; principii de
organizare şi funcţionare; atribuţii; personalul inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă şi atribuţiile acestuia, asigurarea materială,
dispoziţii finale.

HG nr. 1492/2004 privind
principiile de organizare,
funcţionare şi atribuţiile serviciilor
de urgenţă profesioniste, cu
modificările şi completările
ulterioare.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii generale; Autorităţi
HG nr. 557/2016 privind
responsabile pe tipuri de risc, Domenii de acţiune, Comandantul
managementul tipurilor de risc.
acţiunii şi comandantul intervenţiei, Repartizarea funcţiilor de sprijin,
Dispoziţii finale, Tipuri de risc, riscuri asociate, autorităţi
responsabile şi domeniile de acţiune, Lista activităţilor specifice care
se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin.
Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
OMAI nr. 360/2004 pentru
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă: Criterii generale, aprobarea criteriilor de
Criterii operaţionale, Cerinţe privind dotarea.
performanţă, privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor
profesioniste pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare.
Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea
OMAI nr. 1134/2006 pentru
acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste:
aprobarea Regulamentului privind
Dispoziţii generale, Planificarea, pregătirea, organizarea şi
planificarea, pregătirea, organ
desfăşurarea intervenţiei, Documente de planificare, pregătire,
izarea, desfăşurarea şi conducerea
organizare, conducere, raportare, evidenţă şi analiză a acţiunilor de acţiunilor de intervenţie ale
intervenţie, Dispoziţii finale.
serviciilor de urgenţă profesioniste,
cu modificările şi completările
ulterioare.
Destinaţia şi misiunile unităţilor şi subunităţilor de intervenţie;
Ordinul I.G. 1144 / IG / 2008
Dispozitive de acţiune, procedee şi tehnici de intervenţie ale
pentru aprobarea Normelor tehnice
unităţilor şi subunităţilor de intervenţie; Pregătirea intervenţiei în
de aplicare a OMAI 1134 din
situaţii de urgenţă; Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
13.01.2006.
Desfăşurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă; întrebuinţarea şi
conducerea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie; Raportarea şi
analiza intervenţiilor; Logistica acţiunilor de intervenţie.
Documente de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare,
Ordinul I.G. nr.1146/IG /2008
evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale pentru aprobarea Dispoziţiilor
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
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, cu modificările
şi completările ulterioare.
Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă la
Ordinul I.G. nr. 1413/IG din
incendii: Generalităţi, Organizarea turei de serviciu. Operaţiuni
29.07.2013 - Instrucţiuni privind
pentru desfăşurarea intervenţiei la incendii; Obligaţii privind
intervenţia serviciilor de urgenţă
sănătatea şi securitatea în muncă, Utilizarea, întreţinerea şi
profesioniste - Intervenţie la
depozitarea echipamentului special de protecţie, Organizarea
incendii - ISU 01, cu modificările şi
acţiunilor de intervenţie. Echiparea şi îndatoririle personalului
completările ulterioare.
destinat intervenţiei la incendii, Dispoziţii finale.
Intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste în acţiuni de căutare - Ordinul I.G. nr. 1415/IG/2013 salvare: Generalităţi; Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei;
Instrucţiuni privind intervenţia
Tehnici de salvare; Salvarea persoanelor blocate în spaţii libere aflate serviciilor de urgenţă profesioniste
sub dărâmături; Metode de salvare a victimelor de la înălţime;
în acţiuni de căutare - salvare - ISU
Evacuarea victimelor din zona de risc; Măsuri de siguranţă şi
02, cu modificările şi completările
securitate a muncii.
ulterioare.
Planul roşu de intervenţie: Competenţe de întocmire, avizare şi
Ordinul comun M.S./M.A.I. nr.
aprobare; Instituţiile cu atribuţii în domeniu şi responsabilităţile
1168/203 din 2010 pentru
acestora; Domeniul de aplicare; Activarea şi declanşarea Planului
aprobarea Planului roşu de
roşu de intervenţie; Fluxul decizional; Comanda şi controlul;
intervenţie, cu modificările şi
Comunicaţiile; Informarea publicului şi a mass-media; Anexe.
completările ulterioare.
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16.

Obiectivele pregătirii prin exerciţii; Nivelurile, tipurile de exerciţii şi
definirea acestora; Planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor; Analiza şi
evaluarea postexerciţiu; Asigurarea resurselor necesare planificării şi
desfăşurării exerciţiilor.

O.M.A.I. nr. 110 / 2010 pentru
aprobarea Instrucţiunii privind
planificarea, organizarea,
desfăşurarea şi evaluarea pregătirii
prin exerciţii a personalului
structurilor Ministerului
Administraţiei şi Internelor.

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

Comisia concurs:
Locotenent - colonel Hantăr Alfred - George _________________
Locotenent - colonel Gătej Marius – Costin _______________
Locotenent - colonel Matei Ion – Florin

_______________
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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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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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