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          INSPECTOR ŞEF 
                                                      
 
     

                      A N U N Ţ  
   

 

              Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin scoate la concurs, 

în vederea încadrării, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii 

(Republicată), art. 31 alin (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, toate cu modificările și completările ulterioare  

și în baza Ordinului inspectorului general nr. 93994/24.03.2022, un post de muncitor calificat IV-I / 

instalator rețele termice și sanitare din cadrul Serviciului Logistic-Echipa de întreținere și reparații 

imobile. 

 Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant mai sus menţionat candidaţii 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

1. Condiţii generale:  

- au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a Statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunosc limba română, scris şi vorbit; 

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare, respectiv 18 ani; 

- au capacitate deplină de exerciţiu; 

- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplinesc condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar 

face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.   

2. Condiţii specifice:  

- sunt absolvenţi de studii medii cu diplomă de bacalaureat; 

- au calificare în domeniul instalații termice și/sau sanitare; 

- să fie declaraţi ,,apt” din punct de vedere medical şi psihologic; 

- autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel ”secret de serviciu”, după încadrare. 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ   

„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ - SEVERIN 
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     Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta, până la data de 10.05.2022, ora 14.00, la 

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

Caraș-Severin, cu sediul în Reșița, str. Castanilor nr. 123, secretarului comisiei de concurs, dosarul de 

concurs, care va conţine următoarele documente:  

a) cerere de înscriere la concurs adresată inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin conform modelului din Anexa nr. 1 la 

prezentul anunţ; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, 

după caz; 

d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să atestă vechimea în muncă; 

e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează*; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate**; 

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

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

h) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform modelului 

din Anexa nr. 2; 

i) copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale 

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

civilă; 

j) caracterizare de la ultimul loc de muncă/ultima instituție de învățământ absolvită, după caz; 

k) un dosar plic; 

l) o fotografie color 9x12 cm. 
 

Potrivit normelor specifice interne ale Ministerului Afacerilor Interne, dosarul de concurs se 

completează, până la data primei probe, cu: 

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

și soțul/soția candidatului conform modelului din Anexa nr. 4; 

b) aviz psihologic pentru încadrare, emis de structura de specialitate a MAI. 
 

 * În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului. 
 ** Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Actele prevăzute la literele b), c), d) şi i) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 355/2007 – privind suprevegherea sănătății lucrătorilor, 

cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 – pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din M.A.I. și ale Procedurii PS 

– 001 – Direcția Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile 

personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului 

contractual în unitățile M.A.I., în vederea participării la concurs, candidații care îndeplinesc 

condițiile și criteriile de participare, vor parcurge etapele prevăzute de actele normative/procedura 
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menționată anterior (pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă 

de medicina muncii din cadrul M.A.I. – Direcția Medicală). 
 

Fișa de aptitudine în muncă menționată anterior, încheiată cu mențiunea „Apt”, va fi depusă 

la dosarul de concurs până cel târziu în data de 31.05.2022, la ora 16:00, fără această fișă nefiind 

posibilă participarea candidatului la concurs. 

 

Concursul pentru ocuparea postului vacant se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, în perioada 11.05.2022–15.06.2022 şi va consta în 4 

etape succesive, după cum urmează: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă (test-grilă); 

c) proba practică; 

d) interviul. 

 Selecţia dosarelor de înscriere: 11.05.2022–13.05.2022 
- Selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs: 11.05.2022; 

- Afişarea rezultatelor: 11.05.2022; 

- Depunerea eventualelor contestaţii: 12.05.2022, orele 8.00–16.00; 

- Soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea rezultatelor: 13.05.2022. 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu  

menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul unităţii, precum și pe 

pagina de internet www.isusemenic.ro 

Planificarea la testarea psihologică va fi comunicată candidaţilor declaraţi ,,Admis” la selecţia 

dosarelor, care vor fi anunţaţi în timp util cu privire la data efectuării acesteia, de către Serviciul Resurse 

Umane, prin postare pe site-ul instituției, www.isusemenic.ro și prin afișare la avizierul unității de la 

sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin, din municipiul 

Reșița, str. Castanilor, nr. 123, județul Caraș-Severin. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă (și care 

au fost declarați apt la evaluarea psihologică).  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, prin Serviciul 

Resurse Umane se va preocupa pentru completarea dosarelor de recrutare ale candidaţilor cu avizul de 

aptitudine psihologică.  
 

Proba scrisă: 02.06.2022–06.06.2022. 

- Test de verificare a cunoştinţelor (test grilă): 02.06.2022, începând cu ora 11.00; 

- Afişarea rezultatelor: 02.06.2022; 

- Depunerea eventualelor contestaţii: 03.06.2022–orele 8.00–16.00; 

- Soluţionarea eventualelor contestaţiilor şi afişarea rezultatelor: 06.06.2022. 

Proba practică: 07.06.2022–09.06.2022.  

- Proba practică: 07.06.2022, începând cu ora 11.00; 

- Afişarea rezultatelor: 07.06.2022; 

- Depunerea eventualelor contestaţii: 08.06.2022–orele 8.00–16.00; 

- Soluţionarea eventualelor contestaţiilor şi afişarea rezultatelor: 09.06.2022. 

 Interviul: 10.06.2022–15.06.2022. 

                  - Interviul: 10.06.2022, începând cu ora 11.00; 

                  - Afişarea rezultatelor: 10.06.2022; 

                  - Depunerea eventualelor contestaţii: 14.06.2022–orele 8.00–16.00; 

                  - Soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea rezultatelor: 15.06.2022. 
 

Afişare rezultat final concurs: 15.06.2022. 
 

Pentru probele concursului punctajul este de maximum 100 de puncte, pentru fiecare probă în 

parte. 

http://www.isusemenic.ro/
http://www.isusemenic.ro/
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Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, practică şi la 

interviu.  

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, se face prin specificarea punctajului final 

al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul unităţii şi pe pagina de 

internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei. 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai 

mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru postul mai sus menţionat, cu condiţia ca aceştia să fi 

obţinut punctajul minim necesar. 

La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar 

dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie, vor fi invitaţi la un nou interviu în urma 

căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 

 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi la interviu, 

candidaţii  nemulţumiţi pot depune contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării  rezultatului probei scrise, probei practice şi a 

interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

 Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul unităţii, precum şi pe 

pagina de internet, imediat după soluţionarea acestora. 

 Rezultatele finale se afişează la sediul unităţii, precum şi pe pagina de internet, în termen de 

maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, 

prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi  a menţiunii „admis” sau „respins”. 

 Clasificarea finală a candidaţilor se face în ordine descrescătoare a punctajului final. În dreptul 

fiecărui candidat se vor înscrie punctajul final obţinut şi menţiunea „admis”, „respins”, ,,neprezentat”, 

,,eliminat din concurs”, după caz. 

În cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului, acestea 

vor face obiectul comunicării în timp util. 

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul de desfășurare a etapelor 

procedurii de concurs la care vor participa, aceștia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea 

permanentă a site-ul instituției şi/sau consultarea avizierului unității. 

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. 

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 27.04.2022, fiind 

respectate și prevederile art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

                             

 

 
 

 

 

 

 

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

NECESARĂ ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI DE Muncitor Calificat  IV-I / Instalator 

rețele termice și sanitare 

 

 

TEMATICA BIBLIOGRAFIA 
Capitolul I Dispoziții generale,  

Capitolul II Principii de organizare și 

funcționare, art. 7 și art. 8 

Hotărârea nr. 1.492 din 09.09.2004 privind 

principiile de organizare, funcționare și 

atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste  

Capitolul IV - Obligatiile lucratorilor  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (nr. 

319/2006); 

Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva 

incendiilor  

SECTIUNEA 1 Obligatii generale 

SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, 

conducatorului institutiei, utilizatorului si 

salariatului: Art. 21, Art. 22 

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva 

incendiilor , publicată în M.O., Partea I, nr. 633 

din 

21.07.2006  

Titlul XI Răspunderea juridică, Capitolul II 

Răspunderea disciplinară; 

Legea nr. 53 din 24.01.2003 Codul muncii 

10. Condiţii tehnice pentru efectuarea probelor 

şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire 

11. Exploatarea instalaţiilor de încălzire 

13. Întreţinerea instalaţiilor de încălzire 

14. Protecţia, siguranţa şi igiena muncii 

ORDIN Nr. 845/2015 din 12 octombrie 2015 

privind aprobarea reglementării tehnice 

"Normativ pentru proiectarea, executarea şi 

exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală 

(revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 

13/1-2002)", indicativ I 13-2015 

18. Executarea lucrărilor de instalaţii 

19. Probe, reglarea instalaţiilor 

21. Exploatarea instalaţiilor 

23. Protecţia, siguranţa şi igiena muncii 

ORDIN nr. 818 din 6 octombrie 2015 

REGLEMENTARE TEHNICĂ din 6 octombrie 

2015 Normativ privind proiectarea, execuţia şi 

exploatarea instalaţiilor sanitare aferente 

clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele 

I9-1994 şi I9/1-1996) - indicativ I9-2015 *) 

 

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. 

 

 

 COMISIA DE CONCURS 

     

 

 Preşedinte:     

 

 Membri :       

     

     

 

Secretar:  



Nesecret 

Pgina 1 din 1 

 

Anexa nr. 1 

 

 

 

 

                

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF, 

 Subsemnatul (a) ___________________________________, fiul (fiica) ___________________ 

şi al (a) ____________________________, născut (ă) la data de ___________________ în localitatea 

________________________, judeţul/sectorul ___________________, cetăţenia_________________, 

posesor posesoare al/a cărţii de identitate, seria____, nr.___________, eliberată de 

________________________, la data de _____________, CNP_________________________cu 

domiciliul (reşedinţa) în localitatea ____________________, judeţul/sectorul _____________________, 

strada __________________________________, nr._______, bl.________,et.______,apartament_____, 

absolvent(ă) al(a) _________________________________________, forma de învăţământ__________, 

sesiunea____________________________, specializarea ___________________________________, 

de profesie _____________________,  salariat(ă) la _________________________________________, 

stare civilă _______________________________________, cu serviciul militar (satisfăcut/nesatisfăcut) 

________________________, la arma ___________________, trecut în rezervă cu gradul de 

________________________________. 

 Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraș-Severin în vederea ocupării postului de muncitor calificat IV-I / 

instalator rețele termice și sanitare la  Serviciului Logistic-Patrimoniu imobiliar (Echipa de întreținere 

și reparații imobile). 

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la 

concurs. 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovorii concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la 

susţinerea acestuia la serviciul reurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse. 

  

 Telefon_________________e-mail ____________________ 

 

Semnătura_______________      Data________________ 

  

INTRARE 

Nr. _____________ 

 

Data____________ 



 

Anexa nr. 2  

INTRARE 

Nr. _____________ 

 

Data____________ 

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 

                                                        DOMNULE INSPECTOR ŞEF, 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui 

______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ________________ în 

localitatea _____________________, judeţul/sectorul _______________ CNP______________________ 

posesor (posesoare) al (a) CI seria ____ nr. ____________, eliberat (ă) de ________________________, la 

data de __________________________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea postului 

vacant de muncitor calificat IV-I / instalator rețele termice și sanitare la Serviciului Logistic-Patrimoniu 

imobiliar (Echipa de întreținere și reparații imobile), organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Semenic” al Judeţului Caraș-Severin, sesiunea (data) _______________________, declar pe propria 

răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le 

îndeplinesc cumulativ.  

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie 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 participare la concurs, nu voi fi încadrat (ă), chiar dacă 

rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după 

încadrare, urmează să îmi înceteze raporturile de serviciu.  

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta declaraţie și sunt de 

acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia ( _____________________________ ), 

unitatea ( ___________________________ ), funcţia ( ____________________________ ) şi alte date 

necesare ( ___________________________________________________________________________ ) 

şi mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în rezervă _______________ (se scrie motivul–la 

cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. _____, alin. ( ____ ), lit. _______ din Legea nr. _____/________. 

Sunt de acord cu verificarea criteriilor de aptitudine medicală de către structurile de 

specialitate ale M.A.I. și cu efectuarea de verificări de specialitate de către ISU Caraș-Severin, cu 

privire la persoana mea.  

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat 

personal datele din prezenta declaraţie.  

 

 

 

  Data _____________      Semnătura ________________ 



                                                                                                                                 

Anexa nr. 3 

 

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 

 

 

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos 

şi va fi redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, 

lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată şi semnată.  
 

1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii 

(ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a 

localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea 

civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul 

de telefon de acasă şi de la serviciu.  

 

2. Date privind activitatea desfăşurată:  
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul 

gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, 

menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau 

îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.  

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia 

perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.  

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea 

candidatului.  

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când 

s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi 

părinţi.  

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau 

personal – în ce ţări, perioada.  

 

3. Date despre rude:  
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi 

locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia 

actuală), domiciliul şi numărul de telefon;  

b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi 

data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;  

c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru 

persoanele prevăzute la lit. a).  

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat 

anterior.  

 

În încheierea autobiografiei se va menţiona: 

,, Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta autobiografie și sunt 

de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 Data _________                                   Semnătura ______________ 
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Anexa nr. 4 
TABEL NOMINAL cu rudele şi soţul/soţia candidatului1 ________________________________________________________ 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

(numele purtat anterior) 

Gradul 

 de rudenie 

Data şi locul  

naşterii 

Prenumele  

părinţilor 

Ocupaţia/ 

Profesia/ Funcţia 

Locul de muncă  

(adresă/telefon) 

Date privind domiciliul (a se  

completa corect şi complet) 

Consimt la prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

potrivit Regulamentului 

(UE) 679/2016 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)……………….  

 

CNP              

2 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

3 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

4 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

5 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

6 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              
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7 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

8 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

9 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

10 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

11 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

12 

 

 

 

 

 

__ - __ - _____ 

(zi)  (lună)   (an) 

_________ 
localitatea 

________ 
judeţ (sector) 

 

tata_______ 

 

 

mama______ 

  

localitatea…………………… 

str.…………………..….nr..... 

bl. …..…sc. …....et.. …ap. … 

judeţ (sector)………………. 

 

*CNP              

 

 

Data ________________                                                       Semnătura __________________ 
 

 

1 În tabel vor fi trecuţi, în ordine, datele despre următoarele persoane: candidatul, părinţii candidatului, fraţii/surorile candidatului, soţia/soţul candidatului, copiii candidatului, părinţii soţiei/soţului candidatului, fraţii și surorile soţiei/soţului 

candidatului 

*  se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.. În situația în care rudele menționate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-

și da consimțământul, în rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul M.A.I. va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.. 


