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A N U N Ţ 
 

 

 
I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și a Ordinului 

ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile 

militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului Inspectorului 

General nr. 128028/20.09.2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului 

Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, str. Castanilor nr. 123, organizează concurs în vederea 

ocupării postului de execuţie vacant aferent funcţiei de subofițer tehnic principal – Serviciul Logistic – 

Intendență (poziția 83 din statul de organizare al unității), prevăzută cu gradul minim sergent major-

maxim plutonier adjutant șef, prin rechemare în activitate/încadrare directă, cu recrutare din rândul 

persoanelor care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, precum și condiţiile legale și 

criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum şi de actele normative specifice domeniului 

de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant. 

 

ATENȚIE! Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea 
şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund 
condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante. 

 
Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea 

persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru 
ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist. 

 

II. Definirea sumară a atribuţiilor postului:  

 

- execută în principal, activități specifice sectorului Intendență, răspunde de evidența tehnico-

operativă pe unitate, pe care o întocmește și ține la zi, în conformitate cu prevederile legale, 

răspunde de gestionarea corectă a bunurilor din dotarea unității, de asigurarea, păstrarea și 

depozitarea corespunzătoare a acestora și de folosirea judicioasă a resurselor și a timpului la 

dispoziție pentru îndeplinirea integrală a atribuțiilor. 
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III. Cerințele postului, potrivit prevederilor din fişa postului:  

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: Subofițer;  

2. Gradul militar necesar ocupării postului: Sergent major; 

3. Pregătirea necesară ocupantului postului: 

3.1 Pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat. 

3.2 Pregătire de specialitate: nu este cazul; 

3.3 Alte cunoştinţe: nu este cazul; 

3.4 Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizație de acces la informații 

clasificate de nivel Secret de serviciu, după încadrare.                                                                                        

3.5 Limbi străine: citit/scris/vorbit: nu este cazul; 

 4. Experienţă: 

4.1 Vechime în muncă/din care în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și 

securitate națională: nu este cazul; 

4.2 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției/armă/specialitatea 

structurii/: nu este cazul; 

                       4.3 Vechime în funcţii de conducere: nu este cazul; 

                       4.4 Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni; 

 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: nu este cazul; 

 6. Aptitudini necesare/comportament solicitat: - nu este cazul; 

 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical; 

 8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic. 

  

 IV. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 

următoarele condiţii legale și criterii specifice: 

 

- să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menţionată la punctul  III.3 din anunţ; 

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de 

structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi o evaluare psihologică, potrivit 

reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare 

dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică 

se susţine înaintea examinării medicale; 

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Dovada îndeplinirii condiţiei se face cu 

diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că 

au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; 

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 

- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 

- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;  

- să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de 

cadre militare prin rechemare în activitate/încadrare directă; 

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc şi 

următoarele criterii specifice: 

- nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 

80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile 

din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele 

militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs, respectiv plutonier adjutant șef. 
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- să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută 

în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU” (după 

încadrare)1; 

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, 

participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în 

activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. 

Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de 

cadru militar trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice: 

- prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile 

din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul 

militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs, respectiv plutonier adjutant șef; 

- să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută 

în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU” (după 

încadrare)1. 

  

 A T E N Ţ I E! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs 

prevăzute în prezentul anunţ.  

 

V. Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea 

participării la concurs: 

 

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea 

postului vacant, candidatul trebuie să transmită, exclusiv în format electronic, conform Graficului de la 

pct. VII, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Județului Caraș-Severin, la adresa de e-

mail resurseumane.cs@yahoo.com, următoarele documente:  

a) cererea de înscriere (Anexa nr. 2);  

b) curriculum vitae – format Europass (se poate completa, salva și ulterior lista accesând adresa web: 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose);   

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, 

menţionate la pct. III. 3 din prezentul anunţ (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie 

matricolă/supliment, dacă apare mențiunea pe acestea că sunt însoțite de foaie 

matricolă/supliment); 

d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor 

documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; 

e) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de 

căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

f) autobiografia (conform îndrumarului din Anexa nr. 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi 

soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 4).  

ATENȚIE! Autobiografia se va întocmi personal de către candidat, olograf, în mod cursiv, cu 

cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată şi semnată. 

g) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; 

h) o fotografie color 9x12 cm; 

i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor 

interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de 

învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în 

MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei (Anexa nr. 5); 

                                                 
1 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, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 
alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare” potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa 
nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
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j) consimțământ informat (Anexa nr. 6); 

k) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, 

de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 7); 

m) declarație pe proprie răspundere (Anexa nr. 8) din care să rezulte că: 

- nu are antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; 

- nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

- nu a fost destituit dintr-o funcţie publică și nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

n) doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în 

rezervă, în care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi 

funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă. 

 

Atenție! Documentele eliberate de unitatea/structura de resurse umane a unităţii în care este 

încadrat candidatul, ori alte instituții, care conţin date referitoare la situaţia acestuia, sunt valabile 

doar dacă au fost emise ulterior publicării anunţului. 

 

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Județului Caraș-Severin, pe baza consimţământului expres al 

candidatului (conform modelului din Anexa nr. 9). Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier 

judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. 

  

VI. Data-limită până la care se pot depune documentele solicitate şi compartimentul care 

gestionează  problematica specifică concursului: 

 

În perioada alocată pentru înscriere, candidaţii vor transmite la adresa de e-mail 

resurseumane.cs@yahoo.com, cererea de înscriere la concurs, însoţită de CV, copia actului de 

identitate şi Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, exclusiv în format 

electronic, scanat în format „pdf.”, într-un singur fișier, o singură dată (nu se acceptă depunerea 

succesivă a documentelor, prin transmiterea mai multor e-maluri, fiind luat în considerare primul e-mail 

transmis, indiferent de conținutul acestuia), până în data de 18.10.2021, ora 1500. 

Confirmarea primirii  documentelor solicitate la alineatul anterior, cât și a dosarului de 
recrutare, se va face de către Serviciul Resurse Umane în timp cât mai scurt (respectându-se programul 
normal de lucru, respectiv intervalul orar 0800 – 1600), ca răspuns la e-mailul trimis, iar în caz contrar, 
candidații sunt rugați să solicite informații suplimentare despre această situație la Serviciul Resurse 
Umane, tel. 0255 211213 /  0255 211214, interior 27102 / 27103, mobil 0756132145 și 0756132146. 

Atenție!!! În urma confirmării inițiale, fiecare candidat va primi un cod unic de 
identificare, cod ce va fi folosit ulterior, în vederea informării cu privire la parcurgerea 
procedurii specifice de concurs. 

În perioada alocată pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet, candidaţii 

depun şi restul documentelor prevăzute la pct. V, exclusiv în format electronic, scanat în format „pdf.”, 

într-un singur fișier, o singură dată (nu se acceptă depunerea succesivă a documentelor constitutive ale 

dosarului prin transmiterea mai multor e-maluri, fiind luat în considerare primul e-mail transmis, indiferent 

de conținutul acestuia), până în data de 25.10.2021, ora 1500. 

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care 

îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa 

postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în 

termenul prevăzut în anunţ. 

 

 

VII. Graficul şi locul de desfăşurare a concursului: 
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Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Depunerea de către candidaţi a cererii de înscriere la concurs, CV-ului, 

copiei actului de identitate şi declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi 

acceptării condiţiilor de recrutare, la adresa de e-mail: 

resurseumane.cs@yahoo.com 

De la data publicării anunţului 

până în data de 18.10.2021 (ora 

15.00), inclusiv în zilele 

nelucrătoare  

Depunerea de către candidaţi a celorlalte documente constitutive ale 

dosarului de recrutare la adresa de e-mail: 

resurseumane.cs@yahoo.com 

Până în data de 25.10.2021 (ora 

15.00), inclusiv în zilele 

nelucrătoare 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 26.10.2021 – 31.10.2021 

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la 

concurs 

ATENŢIE! Această etapă a concursului, nu se contestă! 

01.11.2021 la sediul unității, 

precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei 

Desfăşurarea probei scrise (locaţia şi ora se comunică ulterior, stabilindu-

se în funcţie de numărul de candidaţi care îndeplinesc condiţiile de 

participare la concurs) 

ATENŢIE! Când se prezintă pentru susţinerea probei, candidaţii vor avea 

asupra lor declaraţia pe propria răspundere SARS-CoV-2 (Anexa nr. 10) şi 

actul de identitate. Proba scrisă se înregistrează audio-video. 

În data de 23.11.2021 

Afişarea rezultatului la proba scrisă 

După susţinerea probei, la sediul 

unității, precum şi pe pagina de 

internet a instituţiei 

Depunerea contestaţiilor (după caz) la adresa de e-mail: 

resurseumane.cs@yahoo.com 

În termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatului 

Soluţionarea contestaţiilor 

În termen de 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere 

a contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţii 

Imediat după soluţionarea 

contestaţiilor, la sediul unității şi 

pe pagina de internet a instituţiei 

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 

Imediat după expirarea termenului 

de formulare a contestaţiilor la 

proba scrisă sau concomitent cu 

afişarea rezultatelor la contestaţii 

Prezentarea de către candidatul declarat admis, a documentelor 

care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul 

După afișarea rezultatului final al 

concursului 

Planificarea candidatului declarat admis, pentru susținerea 

evaluării psihologice 

Informațiile despre locația, data și 

ora susținerii vor fi afișate la 

sediul unității şi pe pagina de 

internet a instituţiei 

Afișarea rezultatului la evaluarea psihologică 
Imediat după comunicarea datelor, 

prin afișare la sediul unității şi pe 

pagina de internet a instituţiei 

 

VIII. Informaţii de interes (a se citi cu atenţie): 

 

 ATENŢIE! Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine 

candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă documentele 

sunt corect întocmite sau scanate! 

 Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de 

persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea 

candidaţilor în concurs. 

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, fișele posturilor 

scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
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protecția informațiilor clasificate (fişele posturilor nu se transmit prin e-mail, consultarea acestora se face 

la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin). 

IMPORTANT! Adresăm rugămintea de a nu solicita informaţii suplimentare folosind adresa 

de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere şi depunere a documentelor constitutive 

ale dosarelor de recrutare. 

 

Relații suplimentare referitoare la desfăşurarea concursului, se pot obține de la Serviciul 

Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-

Severin, exclusiv telefonic la nr. 0255/211213 / 0255211214, interior 27102 / 27103, mobil 0756132145 

și 0756132146, în fiecare zi lucrătoare, între orele 0800-1600. 

 

Nota minimă de promovare a concursului este 7.00 (şapte). 

 

IMPORTANT! În situaţia în care se impune departajarea candidaţilor întrucât au aceeaşi 

notă, aceasta se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat 

pe subiecte profesionale, fiind declarat admis candidatul care obţine nota cea mai mare. Interviul nu 

se contestă. 

  

IX. Dispoziții finale 

 

La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea asupra sa şi 

un dosar tip plic, de carton. 

 Candidatul declarat ADMIS va fi anunțat sa se prezinte în vederea constituirii dosarului de 

recrutare în formă fizică, cu documentele transmise în format electronic la înscriere, astfel: 

 în original: 

o cererea de înscriere; 

o CV-ul; 

o autobiografia 

o certificat de cazier judiciar, după caz; 

o fotografia; 

o adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie;  

o consimțământul informat;  

o aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi 

folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării;  

o declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 

o declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale; 

o doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţa eliberată de unitatea de unde 

a trecut în rezervă;  

 prezintă originalul pentru: 

o copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului, menţionate la pct. III. 3 din prezentul anunţ (documentele de 

studii solicitate vor fi însoţite de foaie matricolă/supliment, dacă apare 

mențiunea pe acestea că sunt însoțite de foaie matricolă/supliment); 

o copiile actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare 

şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă 

este cazul, ale livretului militar; 

o copiile certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, 

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârilor judecătoreşti privind 

starea civilă.  

 

 După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semnează de 

către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului 

după certificarea copiilor. 
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 ATENȚIE!!! Doar candidatul care a fost declarat Admis prin încadrare directă, care nu a 

satisfăcut stagiul militar obligatoriu, va prezenta o adeverinţă eliberată de Centrul Militar Județean, 

datată ulterior publicării anunțului, din care să rezulte situația militară. 

 Examinarea medicală şi evaluarea psihologică de către structurile de specialitate ale MAI se 

realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis». 

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. 

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 a candidatului. 

 

 ATENȚIE! În situaţia în care candidatul declarat Admis nu prezintă toate 

documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării 

pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele 

prezentate nu sunt autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de 

siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, 

prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016 se aplică în mod 

corespunzător. 

 

 Documentele constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse în formă fizică şi în copie 

legalizată, situaţie în care nu mai este necesar a se prezenta documentul în original. 

 

 

 ATENȚIE! După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat 

«admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau 

încadrare directă va fi planificat de către structura de resurse umane pentru a susţine 

examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii 

medicale sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 

177/2016 se aplică în mod corespunzător. 
 

 ATENȚIE!!! În situația în care candidatul declarat Admis nu constituie dosarul de recrutare 

în formă fizică în volum complet sau nu va primi avizul psihologic Apt, ori dacă în urma întocmirii 

fișei medicale-tip M.A.I., se constată neîndeplinirea baremelor medicale specifice, va fi declarat 

Respins, oferta de ocupare a postului se va face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea 

descrescătoare a notelor obţinute, dacă a obținut nota minimă necesară pentru a fi declarat «admis» 

la concurs, respectiv 7.00 (şapte), în scopul parcurgerii celor 3 (trei) etape, sus menționate, în 

vederea validării pentru ocuparea postului. 

În situaţia în care în urma verificărilor efectuate de către  structura de resurse umane, în 

ceea ce priveşte candidatul declarat «admis», se constată că acesta nu îndeplineşte condiţiile de 

participare la concurs ori dosarul de recrutare este incomplet, sau nu se prezintă la post în termen 

de maximum 30 de zile de la data înştiinţării, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la OMAI 

nr. 177/2016 se aplică în mod corespunzător, sens în care alineatul anterior în ceea ce privește oferta 

de ocupare a postului, se va aplica întocmai. 

A T E N Ţ I E! În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016, 

numirea în funcţie nu se realizează în situaţia în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între 

soţi sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înţelege raportul dintre soţ/soţie sau 

ruda de gradul I şi şeful care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de comandă a compartimentului în care 

acesta este încadrat. 

Candidatul declarat „admis”, care în urma numirii în funcţie nu va fi autorizat pentru accesul la 

informaţii clasificate, necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei, nu va fi menţinut în funcţie.  
 A T E N Ţ I E! Candidatul care a fost declarat Admis la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, 

calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic. 

Candidatul care va promova concursul şi urmează să fie încadrat va efectua demersurile necesare 

pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 28–30 (interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi 
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şi libertăţi) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Prezentul anunț se postează pe site-ul instituției, www.isusemenic.ro, și se afișează la avizierul 

unității de la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin, 

municipiul Reșița, str. Castanilor, nr. 123, județul Caraș-Severin, începând cu data de 08.10.2021. 

La informațiile cuprinse în anunț și la graficul desfășurării concursului, pot surveni 

modificări sau completări, caz în care acestea vor face obiectul comunicării în timp util, prin 

afișarea lor la avizierul unității și postarea pe site-ul unității. 

ATENȚIE !!!!!! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul de 

desfășurare a etapelor procedurii de concurs la care vor participa, fiind obligaţi să se informeze prin 

verificarea permanentă a site-ul instituției menționat mai sus şi/sau consultarea avizierului unității. 

 

 

X. Anexe: 

 

  Anexa nr. 1 Tematica şi bibliografia de concurs 

  Anexa nr. 2 Cererea de înscriere la concurs 

  Anexa nr. 3 Îndrumarul pentru completarea autobiografiei 

  Anexa nr. 4 Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului  

Anexa nr. 5  Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie 

Anexa nr. 6  Consimțământ informat 

Anexa nr. 7 Declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;  

Anexa nr. 8  Declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale 

  Anexa nr. 9  Consimţământ expres al candidatului 

Anexa nr. 10 Declaraţia pe propria răspundere SARS-CoV-2  

 

               

      AVIZAT 

 MEMBRII COMISIEI DE CONCURS 

 

 

 

 

Întocmit 

 

http://www.isusemenic.ro/
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de SUBOFIȚER TEHNIC PRINCIPAL, 

 Serviciul Logistic – Compartimentul Intedență 

 

TEMATICA BIBLIOGRAFIA 

·  Dispoziții generale – cap. I; 

·  Organizarea Sistemului Naţional – cap. II; 

·  Atribuţiile componentelor Sistemului Naţional - cap. III; 

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 

aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă 

· Principii de organizare și funcționare a inspectoratelor- cap. 

II; 

HOTĂRÂRE Nr. 1492/2004 din 9 septembrie 

2004 privind principiile de organizare, 

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă 

profesioniste 

·  Dispoziţii generale – cap.I; 

· Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare cap. II, (Secțiunea 

1 și Secțiunea a 2 a); 

·  Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi 

libertăţi – cap. II, (Secțiunea a 3 a); 

· Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele 

următoar3 – cap. IV; 

· Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor 

militare – cap. VII; 

Nr. 80/1995 din 11 iulie 1995 privind statutul 

cadrelor militare 

·  Organizarea inventarierii bunurilor materiale – cap II; 

·  Executarea inventarierii patrimoniului – anexa 1 cap III; 

·  Stabilirea rezultatelor inventarierii - cap. IV; 

ORDIN Nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii 

patrimoniului în unităţile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor 

·  Dispoziții generale – cap. I; 

· Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe – cap. III; 

·  Casarea mijloacelor fixe – cap. V; 

·  Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât 

mijloacele fixe – cap. VI; 

INSTRUCŢIUNI Nr. 167 din 30 iulie 2009 

privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi 

casarea bunurilor în unităţile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor 

 

·  Dispoziţii generale - cap. I 

· Transmiterea fără plată – secțiunea a 4 a, cap.III 

HOTĂRÂRE Nr. 81 din 23 ianuarie 2003 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea 

bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor 

scoase din rezervele proprii, aflate în 

administrarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor 

- Dispoziţii generale - cap. I 

- Răspunderea materială – cap. II 

- Stabilirea și recuperarea pagubelor – cap. III 

INSTRUCŢIUNI Nr. 114 din 22 iulie 2013 

privind răspunderea materială a personalului 

pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor 

Interne; 

·  Dispoziţii generale - cap. I 

· Răspunderea materială – cap. II 

ORDONANŢĂ Nr. 121 din 28 august 1998 

privind răspunderea materială a militarilor. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ – SEVERIN 

 

  

        NESECRET 

        Ex. unic  

        ANEXA nr. 1 la 

     Nr. 2109438/08.10.2021 

        Reşiţa, 08.10.2021 

 

mailto:isu_semenic@yahoo.com


NESECRET                                                                                                         

 2/2 
   

                                                                                      Reşiţa, Str. Castanilor  nr. 123,  cod 320030,  
 tel. 0255/211213,  211214.  fax. 0255/215326 , 212137,  

e-mail: isu_semenic@yahoo.com; contact@isusemenic.ro 

· Stabilirea și recuperarea pagubelor – cap. III 

· Utilizarea unor formulare/documente - cap. I SECŢIUNEA a 

4-a; 

·  Reguli privind contabilitatea activelor fixe - cap II 

SECŢIUNEA 1; 

·   Reguli privind contabilitatea materialelor de natura 

obiectelor de inventar - cap II 

SECŢIUNEA a 2-a; 

·   Contabilitatea bunurilor materiale, altele decât mijloacele 

fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar - cap. II 

SECŢIUNEA a 3-a; 

ORDIN Nr. 126/2016 din 19 august 2016 pentru 

aprobarea 

Regulilor şi politicilor contabile în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, completat cu 

Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. 47/2018 

· Uniformele militare – anexa I cap I; 

· Reguli referitoare la portul articolelor de echipament- 

anexa I Cap.II  

· Partea a II-a - Descrierea uniformelor efectivelor din 

 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

· Reguli privind aplicarea normelor de echipament- 

anexa II, cap. II; 

ORDIN Nr. 262/2007 din 6 august 2007 privind 

aprobarea 

Regulamentului pentru compunerea şi portul 

uniformelor militare, precum şi a Regulilor 

pentru aplicarea normelor 

privind echiparea militarilor 

· Art.1 – art.12; 

· Însemnul de grad şi semnul de armă, Anexa nr.1, cap. I; 

· Aplicarea însemnelor de grad militar, Anexa nr.1, cap. II; 

HOTĂRÂRE nr. 1.301 din 20 septembrie 2006 

privind stabilirea uniformei şi a însemnelor 

distinctive pentru personalul militar din 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia 

NOTĂ:  

Se va studia varianta actualizată a legislației menționate mai sus, care să cuprindă toate modificările și 

completările ulterioare intervenite asupra actelor normative respective, până la data publicării anunțului. 

Actele normative menționate în bibliografie pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate 

în totalitate. 
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