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Aprob
Preşedintele comisiei de concurs

ANUNŢ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în
mun. Reșița, str. Castanilor, nr. 123, judeţul Caraș-Severin scoate la concurs în vederea încadrării
prin recrutare din sursă internă1, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările
ulterioare și în baza O.I.G. al I.G.S.U. nr. 145586 din 31.12.2021, postul de conducere vacant de
locțiitor comandant detașament din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, prevăzut
la poziţia 250 din statul de organizare al unităţii.
A.

Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidat în scopul participării la concurs:

I. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer;
2. Gradul militar: sublocotenent;
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1 Pregătire de bază: studii universitare de licență Domeniul fundamental: științe
inginerești, științe sociale și știința sportului și educației fizice;
3.2 Pregătire de specialitate: nu este cazul;
3.3 Alte cunoștințe: nu este cazul;
3.4
Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la
informații clasificate secrete de stat, nivel „secret”, după încadrare2;
3.5
Limbi străine: nu este cazul.
4. Experienţă:
4.1 Vechime în muncă/din care în MAI: 3 ani/2 ani;
4.2 Vechime în specialitate:
- 2 ani în specialitatea structurii;
- 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
4.3 Vechime în funcții de conducere: -;
4.4 Perioada pentru acomodare la cerințele postului: 3/6 luni.
art. 1, alin. (2), Anexa nr. 2 din O.M.A.I. nr. 177/2016: „Recrutarea din sursă internă în vederea ocupării posturilor vacante are drept scop identificarea şi
atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor postului, din rândul personalului încadrat în unitatea în care este prevăzut postul sau în alte unităţi ale MAI.”
2
„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. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.
177/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
1
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5. Parametrii privind starea sănătății somatice: apt medical.
6. Trăsături psihice și de personalitate: apt psihologic pentru funcții de conducere.
II.

Condiţii specifice de recrutare, prevăzute de art. 32 alin. (1) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr.
177/2016:





III.

declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau nu este
pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;
a obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de
serviciu;
îndeplinește condițiile de vechime și studii prevăzute la litera A pct. I (Experiență).

Avizul psihologic:

Planificarea la evaluarea psihologică va fi comunicată candidaţilor, prin postare pe site-ul
unităţii şi prin afişare la avizierul unităţii de către Serviciul Resurse Umane, ulterior datei de
înscriere la concurs, în baza planificării efectuată de Centrul de Psihosociologie al Ministerului
Afacerilor Interne, conform graficului de desfăşurare a concursului.
Candidatul are obligaţia de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest
scop, ori în situaţia în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcţii de
conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării interviului, acest aspect se va menţiona în
cererea de înscriere la concurs.
Evaluarea psihologică a candidaţilor se susţine înainte de perioada de evaluare a dosarelor de
recrutare, doar cu candidaţii care în cuprinsul cererii de înscriere au bifat că nu au mai susţinut, în
ultimele 6 luni până la data susţinerii interviului, o evaluare psihologică pentru ocuparea unei funcții
de conducere în cadrul M.A.I.
Avizele psihologice comunicate de către instituţia examinatoare se introduc la dosarele de
recrutare ale candidaţilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare.
ATENȚIE !
Nesusținerea evaluării psihologice conform planificării, ori din motive ce țin exclusiv de
persoana candidatului, sau ca urmare a nerespectării măsurilor impuse de instituția care efectuează
evaluarea psihologică și care au ca efect neemiterea avizului psihologic, atrage după sine respingerea
din concurs.
ATENȚIE!
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite mai
sus, au depus cereri de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi
depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. 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.
ATENȚIE !
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs prevăzute
în prezentul anunț.
B.

Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Organizează, desfășoară și verifică activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu;
Participă și conduce nemijlocit activități de intervenție și stingerea incendiilor, la acțiuni de
salvare, evacuare, protejare a oamenilor, animalelor și bunurilor aflate în pericol, de limitare și
înlăturare a urmărilor accidentelor, catastrofelor și calamităților naturale, precum și la activități de
urgență medicală și de protecție civilă, la cercetarea și stabilirea cauzelor probabile de incendiu
produse în raionul de intervenție, sau la ordin în zona de competență, ori în afara acesteia.
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C.

Conţinutul dosarului de recrutare:

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul pentru
ocuparea postului vacant, candidatul trebuie să transmită, exclusiv în format electronic, scanat în
format „pdf”, în perioada alocată, conform graficului desfăşurării concursului prevăzut la litera E din
prezentul anunț, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Județului Caraș-Severin, la
adresa de e-mail resurseumane.cs@yahoo.com, următoarele documente:
1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (format Europass) ;
2. copii ale actului de identitate, ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor
impuse de cerințele postului (însoţite în mod obligatoriu de suplimentele la diplomă/foile matricole,
după caz) şi ale cursurilor sau a altor forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru
îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului;
3. adeverinţă3 care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul
de unitate;
4. declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
5. adeverinţă4 eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul,
care să cuprindă următoarele informaţii:
 vechimea în armă;
 vechimea în sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 funcţiile îndeplinite, unitatea-structura/angajatorul, perioada;
 gradul militar deţinut;
 calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
 sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
 recompensele acordate de-a lungul carierei;
 dacă este cercetat disciplinar;
 dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr.
177/2016;
6. document privind realizările deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra
activităţii/imaginii instituţiei, dacă este cazul (document asumat de conducerea unităţii de
provenienţă)5.
În perioada alocată pentru înscriere, candidaţii transmit cererile de înscriere însoţite
de CV, copia actului de identitate şi Declaraţia privind cunoaşterea şi acceptarea condiţiilor
de recrutare.
În perioada alocată pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet,
candidaţii transmit şi restul documentelor componente ale dosarului de recrutare, prevăzute
la litera C.
Atenție! Documentele solicitate, eliberate de structura de resurse umane a unităţii în
care este încadrat candidatul, care conţin date referitoare la situaţia acestuia sunt valabile
doar dacă au fost emise ulterior publicării anunţului.
În cadrul documentelor menționate mai sus, (cererea de înscriere, declarațiile, se vor completa
personal, de către candidat, olograf, se vor acoperi toate cerințele, citeț, se vor semna și data
obligatoriu).
Curriculum vitae (format Europass), va fi actualizat la data depunerii cererii de înscriere.

Adeverinţa se eliberează de către medicul de unitate.
Document solicitat în scopul evaluării dosarelor de recrutare conform prevederilor Anexei nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
5
Document solicitat în scopul evaluării dosarelor de recrutare, conform prevederilor Anexei nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
3
4
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Documentele solicitate la pct. 2, presupun certificarea pentru conformitate cu originalul și
vor fi prezentate în original, doar de către persoana declarată „admis”, după afișarea rezultatelor
finale.
Nu vor fi acceptate documentele solicitate în original, care prezintă deteriorări sau
alterări ale elementelor de siguranţă, care nu permit stabilirea autenticității documentului
sau sunt plastifiate.
Prin depunerea dosarului de recrutare, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi pentru ca proba de concurs, interviul, să fie înregistrată audio-video.
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!
La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va
avea asupra sa şi un dosar tip plic, de carton.
După scanare candidatul este obligat să verifice calitatea documentelor scanate, dacă
sunt vizibile, se poate înțelege conținutul și au fost scanate în întregime, în integralitatea lor.
Toate documentele dosarului de recrutare, vor fi scanate față-verso, în funcție de
modul cum au fost întocmite.
ATENȚIE!
În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) şi (2) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016,
documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat, se certifică pentru
conformitate și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul
documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care prezentarea
originalului nu se mai realizează.
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,
atrag după sine invalidarea rezultatului, pentru candidatul în cauză.
D.

Sinopticul desfăşurării concursului:
Concursul va consta în parcurgerea probelor prevăzute de art. 23 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr.
177/2016 cu modificările şi completările ulterioare şi anume evaluarea dosarelor de recrutare şi
interviul6.
Proba interviului va avea loc în data de 23.03.2022, ora 1200, la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, cu sediul în mun. Reșița, str. Castanilor, nr.
123, judeţul Caraș-Severin.
Cererile de înscriere la concurs, respectiv documentele constitutive ale dosarului de recrutare
se vor transmite conform termenelor precizate în Graficul de desfăşurare a concursului prevăzut la
litera E a prezentului anunţ.
1. Evaluarea dosarelor de recrutare:
- are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei
profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale
dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă, pentru îndeplinirea eficientă a
atribuţiilor postului scos la concurs;
- aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării depuse
la dosarul de recrutare în scopul îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la
concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3^3 din O.M.A.I. nr.

6

Se înregistrează audio şi/sau video.
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177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne;
- evaluarea dosarelor de recrutare şi acordarea punctajului aferent se realizează de către
comisia de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei interviului.
- candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi „promovat”.
- pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3^3, candidaţilor declaraţi „promovat” li se acordă
un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale;
- lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea
acestora, precum şi tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează
de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe pagina de internet a unităţii.
2. Interviul:
- are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de
concurs (Anexa nr. 1) şi se realizează în acord cu aceasta (Comisia elaborează 3 întrebări pentru
evaluarea capacităţii candidatului de a aplica în activitatea practică cunoştinţele profesionale
dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice. Întrebările se formulează în mod aplicat, şi nu în
sensul prezentării de către candidat a unor prevederi din actele normative menţionate în
bibliografie. Răspunsul complet la fiecare întrebare se punctează cu 3 puncte şi se acordă 1 punct din
oficiu).
a) Aprecierea rezultatului la interviul pe subiecte profesionale se va face cu note de la 1 la 10,
cu acordarea unui punct din oficiu.
b) Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.
c) Este declarat „admis„ candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a
obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a
dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba
interviului.
d) În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul
care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.
e) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este
declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi
ocupat.
f) În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute la lit. (d)
şi (e), preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi
rezultatele obţinute la interviu, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

E.

Graficul desfăşurării concursului:
Activitate

Termen/Perioada/Observaţii

Transmiterea de către candidaţi a cererilor de înscriere la
concurs, CV-ului, copiei actului de identitate și declaraţiei de De la data publicării anunţului
confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de
până în data de 21.02.2022
recrutare, exclusiv în format „pdf”, la adresa de e-mail
(inclusiv), ora 15:00
resurseumane.cs@yahoo.com
Locaţia, data şi ora se comunică
în timp util candidaţilor, prin
Planificarea candidaţilor pentru examinarea psihologică
postarea unui anunţ în acest sens
la avizierul unității şi pe pagina
de internet a instituţiei
NESECRET
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Activitate

Termen/Perioada/Observaţii

de la data publicării anunţului de
Transmiterea celorlalte documente constitutive ale
concurs până în data de
dosarelor de recrutare, exclusiv în format „pdf”, la adresa de
02.03.2022 (inclusiv), ora 15.00
e-mail resurseumane.cs@yahoo.com
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs
Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de
participare la concurs
Evaluarea dosarelor de recrutare

08.03.2022 prin afișarea la
avizierul unității şi postarea pe
pagina de internet a instituţiei

Afişarea tabelului cu rezultatele obţinute de candidaţii care
au promovat proba de evaluare a dosarelor de recrutare
Formularea contestaţiilor la proba de evaluare a dosarelor
de recrutare, după caz
Soluţionarea contestaţiilor la proba de evaluare a dosarelor
de recrutare, după caz
Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba de
evaluare a dosarelor de recrutare, după caz
Desfăşurarea probei interviu
ATENŢIE! Când se prezintă pentru susţinerea probei,
candidaţii vor avea asupra lor declaraţia pe propria
răspundere SARS-CoV-2 (Anexa nr. 4), legitimația de
serviciu şi actul de identitate.
Proba se înregistrează audio-video.
Afişarea rezultatului la proba interviu
Formularea contestaţiilor la proba interviu, după caz
Soluţionarea contestaţiilor la proba interviu, după caz
Afişarea rezultatelor la contestaţiile la proba interviu, după
caz

Afişarea rezultatului final al concursului
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în termen de 24 de ore de la
afişarea rezultatului la proba
evaluarea dosarelor de recrutare
în termen de 2 zile lucrătoare de
la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor
Imediat după soluţionarea
contestaţiilor, la avizierul
unității şi pe pagina de internet a
instituţiei
În data de 23.03.2022, ora 1200,
la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Semenic” al
Judeţului Caraș-Severin, cu
sediul în mun. Reșița, str.
Castanilor, nr. 123, judeţul CarașSeverin
După susţinerea probei, la
avizierul unității şi pe pagina de
internet a instituţiei
În termen de 24 de ore de la
afişarea rezultatului la proba
interviu
În termen de 2 zile lucrătoare de
la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor
imediat după soluţionarea
contestaţiilor, la avizierul
unității şi pe pagina de internet a
instituţiei
imediat după expirarea
termenului de formulare a
contestaţiilor la proba interviu
sau concomitent cu afişarea
rezultatelor la contestaţii
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F.

Alte informaţii de interes:

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, fișa postului
scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare
la protecția informațiilor clasificate (fișa postului nu se transmite prin e-mail, consultarea ei se face
la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin).
Înştiinţarea candidaţilor, referitor la data, ora şi locaţia desfăşurării evaluării psihologice, se
va face în timp util, prin afișarea unui anunț la avizierul unității, precum şi postarea lui pe pagina de
internet a unității (www.isusemenic.ro).
Preşedintele comisiei de concurs poate emite precizări cu privire la desfăşurarea
concursului, care vor fi aduse la cunoştinţă candidaţilor în timp util.
Atenţie: Candidaţii au obligaţia de a se informa permanent privind derularea
procedurilor de concurs, prin consultarea avizierului de la sediul unităţii, sau a paginii de
internet a unităţii, www.isusemenic.ro
Cu ocazia verificării documentelor candidatului declarat admis, nu îi vor fi acceptate
documentele solicitate în original care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă
care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate ori țiplate.
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, oferta de
ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a
notelor obținute.
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.
Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul și
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail:
resurseumane.cs@yahoo.com, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de
confirmare a înscrierii (respectându-se programul normal de lucru, respectiv intervalul orar 0800 –
1600, în fiecare zi lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic, în baza căruia se pot identifica
în anunţurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea/rezultatele etapelor concursului, întrucât
nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.
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.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de concurs se depun la
compartimentul Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă, al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, în termen de 24 de ore de la afişare şi se vor soluţiona
în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după
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soluţionarea contestaţiei este definitivă. Contestaţiile vor fi adresate inspectorului șef. Se poate
formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă.
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, în fiecare zi lucrătoare, între orele 0800-1600.
Anexe:
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
recrutare.
Anexa nr. 4

Tematica şi bibliografia de concurs;
Formularul cererii de înscriere la concurs;
Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de
Declarație pe propria răspundere SARS-CoV-2.

AVIZAT:
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:

ÎNTOCMIT:
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS:
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Anexa nr. 1

Comisia de concurs
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de Locțiitor comandant detașament –
Detașamentul de Pompieri Caransebeș din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
“Semenic” al Județului Caraș-Severin
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tematică

Bibliografie

Îndatoririle și drepturile cadrelor militare, Acordarea gradelor și
înaintarea cadrelor militare în gradele următoare, Aprecierea,
încadrarea şi promovarea în funcție a cadrelor militare.
Dispoziții generale, Obligații privind apărarea împotriva
incendiilor, Exercitarea autorității de stat în domeniul apărării
împotriva incendiilor, Serviciile de urgență voluntare şi private,
Răspunderea juridică, Dispoziții finale.
Pregătirea pentru protecția civilă, Protecția populației și a
bunurilor materiale, Limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor
de protecție civilă.
Titlul IV - Sistemul național de asistență medicală de urgență şi
de prim ajutor calificat: Dispoziții generale, Primul ajutor de
bază şi primul ajutor calificat, Serviciile mobile de urgență,
reanimare şi descarcerare, Asistența de urgență în caz de
accidente colective, calamități şi dezastre în faza
prespitalicească.
Dispoziții generale, Domeniu de aplicare, Obligațiile
angajatorilor, Obligațiile lucrătorilor, Supravegherea sănătății,
Comunicarea,
cercetarea,
înregistrarea
și
raportarea
evenimentelor, Grupuri sensibile la riscuri, Infracțiuni,
Contravenții, Autorități competente şi instituții cu atribuții în
domeniu.
Serviciile de urgență profesioniste: Dispoziții generale; Principii
de organizare şi funcționare; Atribuţii; Personalul
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi atribuţiile acestuia.
Dispoziţii generale; Autorităţi responsabile pe tipuri de risc,
Domenii de acţiune, Comandantul 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;
Dispoziții generale, Planificarea răspunsului, Pregătirea
răspunsului, Organizarea misiunilor operative, Desfășurarea
acțiunilor de intervenție, Coordonarea și conducerea misiunilor
operative, Evidența, analiza, evaluarea și raportarea misiunilor
operative, Dispoziții finale
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Legea nr. 80 din 1995 privind Statutul
cadrelor militare
Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind
apărarea împotriva incendiilo
Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind
protecția civilă, republicată,

Legea nr. 95/2006 din 14.04.2006 privind
reforma în domeniul sănătății, cu modificările
și completările ulterioare;

Legea nr. 319/2006 - Legea securității şi
sănătății în muncă, cu modificările și
completările ulterioare.
HG nr. 1492 din 09.09.2004 privind
principiile de organizare, funcţionare şi
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

HG nr. 557 din 2016 privind managementul
tipurilor de risc;

O.I.G. nr. 4303/I.G. din 28.01.2020 pentru
aprobarea Dispozițiilor tehnice de aplicare a
regulamentului
privind
planificarea,
pregătirea, organizarea, desfășurarea și
conducerea acțiunilor de intervenție.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Noțiuni despre incendiu; Tactica stingerii incendiilor (stingerea
incendiilor de vegetație uscată și păduri, stingerea incendiilor la O.I.G. nr. 1416/IG din 29.07.2013 - Ghid
clădiri, depozite de mărfuri şi complexe comerciale, la săli privind tehnica și tactica stingerii incendiilor aglomerate, în industria prelucrării lemnului, în transporturi);
ISU 04.
Tehnici şi substanţe de stingere a incendiilor.
Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi Ordinul M.A.I. nr. 360 din 2004 pentru
dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă: aprobarea criteriilor de performanță, privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor
Criterii generale, Criterii operaţionale, Cerinţe privind dotarea;
profesioniste pentru situații de urgență
Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea
Ordinul M.A.I. nr. 1134/2006 pentru
acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste:
aprobare Regulamentului privind planificarea,
Dispoziţii generale, Planificarea, pregătirea, organizarea şi
pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi
desfăşurarea intervenţiei, Documente de planificare, pregătire,
conducerea acţiunilor de intervenţie ale
organizare, conducere, raportare, evidenţă şi analiză a acţiunilor
serviciilor de urgenţă profesioniste.
de intervenţie.
Organizarea turei de serviciu. Operaţiuni pentru desfăşurarea Ordinul I.G. nr. 1413/IG din 29.07.2013 intervenţiei la incendii; Obligaţii privind sănătatea şi securitatea Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de
în muncă, Utilizarea, întreţinerea şi depozitarea echipamentului urgenţă profesioniste - Intervenţie la incendii
special de protecţie, Organizarea acţiunilor de intervenţie.
- ISU 01
Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în Ordinul I.G. nr. 13/I.G. din 29.07.2019
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile privind organizarea şi executarea serviciului de
subordonate;
permanenţă în IGSU şi unităţile subordonate
Ordinul I.G. nr. 1515/IG din 21.06.2018
Organizarea și executarea serviciului de pază și reglementare a privind paza și reglementarea accesului în
accesului
unitățile și subunitățile din structura I.G.S.U.
Generalitati; Organizarea si desfasurarea interventiei; Salvarea Ordinul I.G. nr. 1414/IG din 29.07.2013 persoanelor blocate in spatii libere aflate sub daramaturi; Instrucţiuni privind Intervenţia Serviciilor de
Metode de salvare a victimelor de la înălțime; Evacuarea Urgenţă Profesioniste în Acţiuni de Căutare –
victimelor din zona de risc.
Salvare - ISU 02
O.M.A.I. nr. 110 din 12.05.2010 –
Nivelul, tipurile de exerciții și definira acestora, Planificarea și Instrucțiuni privind planificarea, organizarea,
desfășurarea și evaluare pregătirii prin
desfășurarea exercițiilor
exerciții a personalului structurilor M.A.I.
O.I.G. nr. 10/IG din 17.04.2019 –
Nivelul și tipurile de exerciții, Planificarea și Desfășurarea Instrucțiuni privind planificarea, desfășurarea
și evaluarea exercițiilor în IGSU și unitățile
Exercițiilor, Responsabilitățile personalului.
subordonate –ISU 10
Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului, O.M.A.I. 177 din 2016 privind activitatea de
Formarea profesională a cadrelor militare, Exercitarea tutelei Management Resurse Umane în unitățile
profesionale și Aprecierea de serviciu a cadrelor militare
militare ale M.A.I.
Analiza lunară a activității, Controale lunare și trimestriale, Dispoziția Secretarului de Stat nr. 562 din
Analiza trimestrială a activității și Periodicitatea minima a
12.04.2016 referitoare la activitatea SMURD
controalelor executate la structurile subordinate.
Ordinul I.G. nr. 151 din 12.02.2015 pentru
Instrucțiuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor
aprobarea Instrucțiunilor de lucru specifice
calificat
echipajelor de prim ajutor calificat- ISU 07

Dispoziţii generale; Organizarea formării profesionale continue a
personalului operativ; Planificarea programului de formare Ordinul I.S. nr. 352/ 21/ i-cs din 29.03.2021
profesională continuă a personalului operativ în subunităţi şi
privind organizarea şi desfăşurarea formării
21. poligoane de pregătire; Conducerea programului de formare
profesională continuă în subunităţi; Evaluarea personalului operativ; profesionale continue a personalului operativ
Analiza eficienţei sistemului de formare profesională continuă a în perioada 01.04.2021 – 31.03.2022
personalului operativ; Controlul activităţilor de pregătire.
NOTA: Se studiaza legislatia actualizata, cu toate modificarile legislative intervenite

COMISIA DE CONCURS
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Anexa nr. 2

Formularul cererii de înscriere la concurs
DOMNULE INSPECTOR ŞEF,

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

„Semenic”

al

Judeţului

Caraș-Severin,

vederea

în

ocupării

postului

de

___________________________________, din cadrul _____________________________________, prin
recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la
concurs, menţionate în anunţul dat publicităţii şi sunt de acord cu acestea.
Menţionez

că

sunt

absolvent/absolventă,

cu

diplomă

de

licență

al/a

_________________________________________________________________________, din localitatea
______________________________, în anul ______, cu media _____.
Declar că am fost / nu am fost evaluat psihologic7, în scopul ocupării unei funcţii de conducere
cu studii superioare / universitare, în data de__________________.
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 _____________

Nr. tel. __________________________

7

Se vor lua în considerare evaluările psihologice susţinute în acelaşi scop, pentru care au fost emise avize psihologice cu cel mult 6 luni anterior datei
planificată pentru desfăşurarea probei interviului
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Anexa nr. 3

Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
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 data/perioada
____________________,
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de
acord.
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 funcţia militară aferentă postului
scos la concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs/examen ar permite acest fapt. Dacă o asemenea
situaţie se va constata după numirea în funcție, urmează să fiu eliberat(ă) din funcţia de conducere ocupată.
Sunt de acord ca, în cazul câştigării concursului, anterior emiterii actului administrativ, să asigur, în
ceea ce mă priveşte, îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 29 lit. d) - e) şi art. 30 din Legea nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor furnizare 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 la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele din prezenta declaraţie.
Semnătura __________________

Data _______________

Anexa nr. 4
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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)8 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 căreia 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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