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APROB
PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Col.
PUȘCOI BOGDAN-GEORGIAN

ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” Dâmbovița cu sediul în Municipiul
Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9, jud. Dâmbovița, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare
cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile
militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următorul post
vacant de ofițer de execuție:
• Ofiţer specialist II din cadrul Inspecției de Prevenire – Control și activități
preventive, poziţia 38 din statul de organizare al unităţii;
ATENTIE! Recrutarea în vederea încadrării posturilor cu trecerea maiştrilor
militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, vizează doar maiştrii militari/subofiţerii în activitate din
Ministerul Afacerilor Interne.

Definirea sumară a atribuţiilor postului conform fişei postului:

I.
-

II.

desfăşoară activităţi de informare preventivă pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de
risc specifice zonei de competenţă, a măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe
timpul situaţiilor de urgenţă:
conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu alte instituţii în elaborarea
reglementărilor specifice situaţiilor de urgenţă pentru zona de competenţă:
întocmeşte şi actualizează evidenţele nominale şi statistice repartizate;
desfăşoară activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă la instituţii publice, localităţi,
construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici din zona de competenţă a
inspectoratului judeţean.

Cerințele pentru ocuparea postului prevăzut în fișa postului:

a) pregătirea necesară ocupantului postului:
- Pregătire de bază 1:
Studii universitare (militare sau civile) cu diplomă de licenţă, într-unul dintre domeniile de

În contextul în care studiile candidatului nu sunt în concordanță cu domeniile de licență prevăzute în H.G. nr. 299/2020
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor
de învățământ superior pentru anul universitar 2020 -2021, candidații au obligativitatea de a depune la dosar o adeverință
eliberată de unitatea de învățământ absolvită din care să reiasă echivalarea studiilor absolvite cu cele prevăzute în prezentul
anunt la pregătirea de bază.
1

2Dacă

pentru ocuparea unor funcții vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea
nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în conformitate cu prevederile 571 alin.(6)
din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare.
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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; finanţe; management; arhitectură.
-Pregătire de specialitate: - Nu este cazul
b)trăsături psihice și de personalitate: apt psihologic pentru funcția de ofițer de
execuție.
c)autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului2:
- Autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel „Secret”, după încadrare.
Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea
prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență “Basarab I” Dâmbovița - Serviciul Resurse Umane, în fiecare zi de
luni până vineri (zile lucrătoare) în intervalul orar 09:00 - 14:00.

III.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească în mod
cumulativ următoarele condiții:

- să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menționată la punctul II. a) din anunț;
- sunt declarați "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
- nu sunt cercetați disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
- nu sunt puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art. 17 alin. (2) și art. 21
lit. a) și b) din Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea
de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările
ulterioare;
- au o vechime de cel puțin doi ani în cadrul M.A.I. și au obținut calificativul de cel puțin
«foarte bun» la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul M.A.I.
- să obțină autorizație de acces la informații clasificate, nivel “Secret” (după încadrare);
- să nu fi atins la data desfășurării concursului vârsta standard de pensionare, așa cum este
prevăzută în Legea nr. 223/ din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și
completările ulterioare.
Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o evaluare
psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea,
procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
Atenție! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs
prevăzute în prezentul anunț.

IV.

Actele solicitate candidaților pentru constituirea dosarului de recrutare în
vederea participării la concurs:

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a
posturilor vacante, candidatul trebuie să depună, la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, următoarele documente, într-un dosar plic:
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a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț);
b) curriculum vitae (în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul
anunț);

c) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele
postului, menționate la pct. II. a) din prezentul anunț (documentele de studii solicitate vor fi însoțite de
foaie matricolă/supliment, dacă apare mențiunea pe acestea că sunt însoțite de foaie
matricolă/supliment);
d) copii ale actului de identitate,
e) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
f) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform
modelului din Anexa nr. 4 la prezentul anunț);
g) Adeverință eliberată de unitatea din care provine candidatul, din care să rezulte
următoarele:
o nu este cercetat disciplinar;
o nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
o nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi
art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;
o data încadrării în M.A.I.;
o vechimea totală în M.A.I. în ani şi luni;
o a obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de
serviciu în cadrul MAI;
o gradaţia şi data acordării;
o nivelul de acces la informaţii clasificate şi perioada de valabilitate.
h)
Adeverință eliberată de unitatea de învățământ absolvită din care să reiasă
echivalarea studiilor absolvite cu cele prevăzute în prezentul anunt la pregătirea de bază (dacă
este cazul).
Copiile documentelor solicitate la lit. c), d) și e) se realizează de Serviciul Resurse Umane al
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, se certifică pentru conformitate și se
semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie
candidatului după realizarea copiilor. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care
activitățile prevăzute anterior nu se mai realizează.
Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original
prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea
autenticității documentului sau sunt plastifiate.
ATENȚIE! Dosarul de recrutare se depune în volum complet, nefiind acceptată
depunerea succesivă a diferitelor documente dintre cele menționate mai sus.

Evaluarea Psihologică

Planificarea candidaților la evaluarea psihologică se va realiza prin grija structurii de resurse
umane al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița. Candidații nu vor fi anunțați
personal cu privire la data, locul și alte informații privind desfășurarea evaluării psihologice, fiind
obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a instituției www.isudb.ro și
consultarea avizierului unității. Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost
planificați pentru susținerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile și nu
vor putea solicita o reprogramare. Anterior desfășurării concursului, structura de resurse umane va
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introduce avizul psihologic în dosarul de recrutare al candidatului. Nesusţinerea evaluării psihologice
conform planificării, ori din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului, sau ca urmare a
nerespectării măsurilor impuse de instituţia care efectuează evaluarea psihologică şi care au ca efect
neemiterea avizului psihologic, atrage după sine respingerea din concurs.

Validarea dosarelor
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puțin 5 zile
lucrătoare înaintea probei concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților,
respectiv îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs, urmând a se pronunța cu
privire la validarea/invalidarea acestora.
Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea
acestora, se afișează la avizierul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița și se
postează pe pagina de internet a unității, www.isudb.ro cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de
desfășurarea primei probe de concurs.

V.

Data-limită până la care se pot depune documentele solicitate și
compartimentul care gestionează problematica specifică concursului:

Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Basarab I” Dâmbovița), curriculum vitae, copia actului de identitate, declarația de
confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, vor fi depuse personal, de către candidat,
la secretariatul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, de la data
publicării anunțului și până la data de 14.12.2020 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între
orele 09:00 - 14:00. La momentul depunerii acestor documente, candidaților li se va comunica un cod
unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la
rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.
Prin depunerea cererilor de înscriere la concurs, candidații își exprimă acordul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și pentru ca proba /probele de concurs să fie înregistrate audiovideo.
Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi depuse personal, de
către candidat, la secretarul comisiei de concurs, din cadrul Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, de la data publicării anunțului și până la data de
18.12.2020 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 14:00.

VI.

Graficul desfăşurării concursului:
Termen/Perioada/Observaţii

Activitate
Candidații depun: cererea de înscriere la concurs, curriculum vitae, copia actului de
identitate, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare,
vor fi depuse personal, de către candidat, la secretariatul Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița

De la data publicării anunţului
până în data de 14.12.2020 inclusiv.
(ora 14.00)
Locaţia, data şi ora se comunică
din timp util candidaţilor, prin
postarea unui anunţ în acest sens
La data obţinerii avizelor
psihologice

Evaluarea psihologică a candidaţilor
Afişarea rezultatelor la evaluarea psihologică
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Activitate

Termen/Perioada/Observaţii

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi depuse personal, de
către candidat, la secretarul comisiei de concurs, din cadrul Serviciului Resurse
Umane al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița

Până în data de 18.12.2020 inclusiv
(ora 14.00)

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs

19.12.2020-28.12.2020

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs
ATENŢIE! Această etapă a concursului, nu se contestă!

19.12.2020-30.12.2020

Desfăşurarea probei scrise (sediul I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovița)
ATENŢIE! Când se prezintă pentru susţinerea probei, candidaţii vor avea
asupra lor declaraţia pe propria răspundere SARS-CoV-2 (Anexa nr. 5) şi actul
de identitate.

Afişarea rezultatului la proba scrisă
Depunerea contestaţiilor (după caz), personal, de către candidat, la secretariatul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița
Soluţionarea contestaţiilor

Afişarea rezultatelor la contestaţii
Susţinerea unui interviu pe subiecte profesionale (doar în situaţia în care se impune
departajarea candidaţilor) ATENŢIE! Interviul nu se contestă!
Afişarea rezultatului final al concursului

În data de 12.01.2021
Atenție această data poate fi
modificată, în funcție de
precizările comisiei centrale de
concurs.
după susţinerea probei, la avizierul
I.S.U. ”Basarab I” Dâmbovița
precum şi pe pagina de internet a
instituţiei
în termen de 24 de ore de la
afişarea rezultatului
în termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere
a contestaţiilor
imediat după soluţionarea
contestaţiilor, la avizierul ISU
”Basarab I” Dâmbovița şi pe
pagina de internet a instituţiei
imediat după expirarea termenului
de formulare a contestaţiilor la
proba scrisă sau concomitent cu
afişarea rezultatelor la contestaţii

VII.

Desfășurarea concursului:

VIII.

Informații suplimentare despre organizarea concursului și depunerea documentelor se pot

Concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant va consta în susținerea unui test scris
pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, în acord cu tematica și
bibliografia de concurs stabilite de comisia de concurs (Anexa nr. 1 la prezentul anunț).
Testul scris se corectează și se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs,
cu excepția președintelui, respectându-se baremele de corectare și notare. 1 punct se acordă din oficiu.
Nota finală la testul scris se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de corectori, cu
două zecimale, fără rotunjire și se trece pe lucrare de către președintele comisiei, care semnează alături de
corectori.
Atât testul scris, cât și interviul de departajare vor fi înregistrate audio și video.
Contestații:
Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la testul scris poate formula contestație, o singură
dată, în termen de 24 de ore de la afișare.
Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Comisia de soluționare a contestațiilor soluționează contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de
la expirarea termenului de depunere.
Nota acordată după soluționarea contestației la testul scris este definitivă.
Interviul structurat pe subiecte profesionale, folosit ca și probă de departajare nu poate fi contestat.
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obține la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița
sau la telefon interior 0245/ 27125, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 14:00.
Prezentul anunț se postează pe pagina oficială de internet a instituției, www.isudb.ro și se afișează
la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, din Municipiul Târgoviște,
Șoseaua Găești, nr. 9, jud. Dâmbovița. Orice alte date și informații cu privire la organizarea și
desfășurarea concursului vor fi făcute publice, prin afișarea la avizierul unității și postarea pe pagina
oficială de internet a instituției.
Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului:
Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă acordul cu privire la condițiile și modul
de organizare și desfășurare a concursului.
Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire
la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de
concurs.
Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Basarab I” Dâmbovița, www.isudb.ro precum și avizierul unității organizatoare, întrucât
comunicarea informațiilor referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalități.
În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informații privind mai multe
concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor informațiilor postate, astfel încât să se
evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a datelor legate de concurs.
În cadrul probelor de concurs, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și
un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare,
dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau comunicare). Nu se admit
pixuri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se
sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.
Locul, datele și orele de desfășurare a probelor de concurs, respectiv evaluarea psihologică, pot
suferi modificări, în raport de numărul candidaților, locul de desfășurare al probelor și activitățile
specifice desfășurate la nivelul unității.

IX.

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul anunț:

Anexa nr. 1: Tematica și bibliografia de concurs;
Anexa nr. 2: Formular Cerere de înscriere;
Anexa nr. 3: Model Curriculum vitae;
Anexa nr. 4: Formular Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de
recrutare;
Anexa nr. 5: Model Declarație pe proprie răspundere SARS-CoV-2;

AVIZAT MEMBRII COMISE CONCURS
Col. DUȚU-NEAGU STELIAN-OVIDIU_____________________
Lt. RADU VIOREL ______________________________________

ÎNTOCMIT
Secretar comisie concurs
Plt.adj.
IVAN CRISTIAN
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Exemplar unic
Anexa nr. 1
la nr. 2047096
Târgoviște, 08/12/2020

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ
pentru concursul privind ocuparea postului vacant,
prin trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor
- Ofiţer specialist II - din cadrul Inspecţiei de Prevenire - Compartiment Control şi Activităţi
Preventive - de la nivelul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița
Nr.
BIBLIOGRAFIE *)
TEMATICA
Crt.
ACTE NORMATIVE SPECIFICE ATRIBUŢIILOR POSTURILOR
1.
HGR nr. 762/2008 pentru aprobarea
Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de
Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor urgenţă
de urgenţă
Dispoziţii generale;
2.
Legea nr. 307/2006 (*republicată*) privind
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
apărarea împotriva incendiilor
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul
apărării împotriva incendiilor;
Serviciile de urgenţă voluntare şi private;
Răspunderea juridică;
Dispoziţii finale;
Dispoziţii generale;
3.
Legea nr. 481/2004 (*republicată*) privind
Organizarea protecţiei civile;
protecţia civilă
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor;
Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă;
Contravenţii şi sancţiuni;
Dispoziţii tranzitorii şi finale;
4.
Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de Prevederi privind Registrul Unic de Control
control
Dispoziţii generale;
5.
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
Constatarea contravenţiei;
regimul juridic al contravenţiilor
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale;
Căile de atac;
Executarea sancţiunilor contravenţionale
6.
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind
Reglementarea activităţii de soluţionare a
reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor
petițiilor
7.
HGR nr. 915/2015 privind stabilirea
Criterii pentru oprirea funcţionării ori utilizării
criteriilor pentru oprirea funcţionării ori
construcţiilor sau amenajărilor determinate de
utilizării construcţiilor sau amenajărilor
încălcarea gravă a cerinţei de securitate la
determinate de încălcarea gravă a cerinţei de incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii
securitate la incendiu în ceea ce priveşte
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie,
periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de
neasigurarea stabilităţii elementelor portante,
intervenţie, neasigurarea stabilităţii
respectiv a limitării propagării focului şi fumului
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Crt.

8.

9.

10.

BIBLIOGRAFIE *)

TEMATICA

elementelor portante, respectiv a limitării
propagării focului şi fumului în interiorul
edificiului şi la vecinătăţi
HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor
HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi amenajări care
se supun avizării şi/sau autorizării privind
securitatea la incendiu
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor

11.

Ordinul MAI nr. 89/2013 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

12.

Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
Ordinul MAI nr. 106/2007 pentru aprobarea
Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi
operatorilor economici care au obligaţia de a
angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal
de specialitate cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor
Ordinul MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind utilizarea,
verificarea, reîncărcarea, repararea şi
scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

13.

14.

în interiorul edificiului şi la vecinătăţi
Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele de prevenire şi stingere a incendiilor
Categorii de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau autorizării privind
securitatea la incendiu
Dispoziţii generale;
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor;
Norme generale de apărare împotriva incendiilor
la proiectarea şi executarea construcţiilor,
instalaţiilor şi amenajărilor;
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
Definire, obiective, domenii şi forme ale
activităţii de prevenire;
Organizarea şi conducerea structurilor de
prevenire, atribuţii şi planificarea activităţii de
prevenire:
• Atribuţiile inspecţiilor judeţene;
• Planificarea activităţii de prevenire
Dispoziţii specifice
• Controlul de prevenire
• Informare preventivă
• Constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor
Dispoziţiile generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
Criteriile de stabilire a consiliilor locale şi
operatorilor economici care au obligaţia de a
angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor
Normele tehnice privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea. repararea şi scoaterea din uz a
stingătoarelor de incendiu
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15. Ordinul MAI nr. 14 din 2009 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor la amenajări temporare
în spaţii închise sau în aer liber
16. Ordinul MI nr. 108/2001 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de încărcări
electrostatice - D.G.P.S.I.-004
17. Ordinul MAI nr. 166 din 2010 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind
apărarea împotriva incendiilor la construcţii
si instalaţiile aferente
18. Ordinul MAI nr. 87 din 2010 pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor
19. Ordinul comun al MAI şi MDRT nr.
118/1709 din 2010 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la structuri de primire turistice,
unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de
agrement
20. Ordinul comun al MAI şi MCCPN nr.
28/2338 din 2009 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la obiective de cult
21. Ordinul MAI nr. 187 din 2010 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind
apărarea împotriva incendiilor la spaţii
pentru comerţ
22. Ordinul MAI nr. 211 din 2010 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de
întreţinere şi reparaţii
23. Ordinul MAI nr. 262 din 2010 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii
pentru birouri
24. Ordinul comun al MAI şi MS nr. 146/1427
din 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la
unităti sanitare
25. Ordinul MAI nr. 1.489 din 2006 pentru
aprobarea Codului de etică şi deontologie a
personalului din Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile
subordonate
REGLEMENTĂRI TEHNICE
26. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
indicativ P 118/99

TEMATICA
Dispoziţiile generale de apărare împotriva
incendiilor la amenajări temporare în spaţii
închise sau în aer liber
Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor
de incendiu generate de încărcări electrostatice D.G.P.S.I. -004
Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente
Metodologia de autorizare a persoanelor care
efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor
Dispoziţiile generale de apărare împotriva
incendiilor la structuri de primire turistice,
unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de
agrement
Dispoziţiile generale de apărare împotriva
incendiilor la obiective de cult
Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva
incendiilor la spaţii pentru comerţ
Dispoziţiile generale de apărare împotriva
incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi
reparaţii
Dispoziţiile generale de apărare împotriva
incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri
Dispoziţiile generale de apărare împotriva
incendiilor la unităţi sanitare
Codul de etică şi deontologie a personalului din
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
şi din structurile subordonate

Prevederi comune tuturor construcţiilor.
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27. Normativ privind securitatea la incendiu a
construcţiilor, partea a II-a - Instalaţii de
stingere, indicativ P 118/2-2013

TEMATICA

28.

Normativ privind securitatea la incendiu a
construcţiilor, partea a III-a - Instalaţii de
detectare, semnalizare si alarmare, indicativ
P 118/3-2015

29.

Normativ privind proiectarea, execuţia şi
exploatarea instalaţiilor electrice aferente
clădirilor, indicativ I 7-2011

Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere
cu apă a incendiilor:
• Instalaţii cu hidranţi de incendiu interiori.
Exploatarea instalaţiilor de stingere a
incendiilor:
• Organizarea exploatării instalaţiilor de
stingere a incendiilor;
• Exploatarea instalaţiilor de stingere cu
apă a incendiilor.
Prevederi generale privind executarea şi
exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare
şi alarmare a incendiilor în construcţii:
• Utilizarea sistemului;
• Mentenanţa IDSAI;
Instalaţii electrice pentru alimentarea
receptoarelor cu rol de securitate la incendiu.
Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă.
Condiţii de alimentare şi de funcţionare.

*)Notă: Actele normative precizate se vor studia având în vedere toate evenimentele legislative
intervenite până la data elaborării tematicii şi bibliografiei de concurs.

Comisia de Concurs:
PREȘEDINTE
Col. PUȘCOI BOGDAN-GEORGIAN ______________
MEMBRII
Col. DUȚU-NEAGU STELIAN-OVIDIU______________
Lt. RADU VIOREL _______________________________
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Anexa nr. 2

Formularul cererii de înscriere la concurs
INTRARE
Nr. ______________
Data _____________
Domnului INSPECTOR ȘEF
Al INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ”Basarab I”
DÂMBOVIȚA

Subsemnatul / Subsemnata, ________________________________________, fiul / fiica
lui ______________ şi _________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria _____,
numărul _______________, CNP _______________________, încadrat / încadrată în funcţia de
______________________________________________________________________________
la
______________________________________________________________________,
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ”Basarab I” DÂMBOVIȚA în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist II din
cadrul Inspecției de Prevenire – Control și activități preventive , poziţia 38 din statul de organizare
al unităţii;
Declar pe proprie răspundere că am susţinut evaluare psihologică în scopul ocupării
unui post de ofiţer în ultimele 6 luni anterioare datei susţinerii testului scris: DA / NU (se
încercuieşte răspunsul, după caz) 1.
Menţionez că sunt absolvent / absolventă, cu licenţă / diplomă al/a ____________________
________________________________________________, Facultatea ________________________
_____________________________________, specializarea _________________________, în anul
______, cu media _____.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor 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, cu modificările şi
completările ulterioare.

Semnătura ________________

Data _______________

Persoanele care încercuiesc răspunsul DA nu fac obiectul planificării în vederea evaluării psihologice, iar unitatea
beneficiară solicită Centrului de Psihosociologie al M.A.I. transmiterea avizelor psihologice.

1

Nesecret
Exemplar unic

ANEXA NR. 3
la anunţul nr. _____________ din ____________

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia

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

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Fix

Mobil:

(rubrică facultativă)

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

(ziua, luna, anul)

Sex

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

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, dacă este cazul.

Semnătura_______________

Data______________

Anexa nr. 4

Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
INTRARE
Nr. _____________
Data ____________
Domnului INSPECTOR ȘEF
Al INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ”Basarab I”
DÂMBOVIȚA

DECLARAŢIE
Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________, fiul / fiica lui
_____________________ şi __________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria
___, numărul _________, CNP _____________________, încadrat / încadrată în funcţia de
________________________________________________________________________________ la
_______________________________________________, în calitate de candidat la concursul
organizat pentru ocuparea postului de_________________________________________________ din
cadrul ______________________________________________________ care se va desfăşura în
perioada ____________________.
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare
precum şi de modul de desfăşurare a concursului şi menţionez că sunt de acord cu acestea.
Menţionez că am citit întregul anunţ şi mi-am însuşit informaţiile cuprinse în acesta.
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/examen ar permite
acest fapt. De asemenea, am luat cunoştinţă despre faptul că dacă o asemenea situaţie se va constata
după numirea în funcţie, voi fi eliberat(ă) din funcţia ocupată.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________________

Semnătura _____________________

Anexa nr. 5

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a)______________________________________________________, legitimat(ă)
cu C.I. seria ______, nr._______________, declar pe propria răspundere, cunoscând
prevederile Legii nr. 286 din 2009 – Codul penal, referitoare la falsul în
declaraţii - art. 326 alin. (2) 1 şi zădărnicirea combaterii bolilor – art. 352, că
în ultimele 14 zile nu am fost suspect(ă) sau confirmat(ă) ca fiind infectată
cu virusul SARS-CoV-2 şi nici nu m-am aflat în niciuna dintre situaţiile
enumerate mai jos:
1. Contact direct cu o persoană suspectă ca fiind infectată cu virusul
SARS-CoV-2, pentru care s-au efectuat demersurile de testare şi
căruia nu i s-au comunicat rezultatele testării până în prezent;
2. Contact direct cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2;
3. Prezentarea de simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2
(febră, frisoane, tuse seacă, pierderea gustului şi/sau mirosului,
dureri musculare, greaţă, ameţeli, rinită, nas înfundat);
Data:_________________________

Semnătura:___________________

Art. 326 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 stipulează cu declararea necorespunzătoare a adevărului săvârşită
pentru a ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
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