MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 44869
București, 07.12.2020

COMISIA DE CONCURS

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Colonel

ANUNŢ
I. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Banu
Dumitrache, nr. 46, sector 2, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare cu trecerea maiştrilor
militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016
privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu
modificările şi completările ulterioare, a postului vacant de ofiţer specialist I din cadrul Direcţiei Pregătire pentru
Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor - Serviciul Serviciului Pregătire Personal Operativ, poziția 130 din statul
de organizare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
ATENTIE! Recrutarea în vederea încadrării posturilor cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în
corpul ofiţerilor, vizează doar maiştrii militari/subofiţerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne.
II. Definirea sumară a atribuţiilor postului:
Desfășoară activități în domeniul:
- cooperării cu elementele Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în vederea
îndeplinirii rolului acestora în situații de normalitate și/sau în situații de urgență, potrivit atribuțiilor legale;
- coordonării activităților de planificare, organizare și desfășurare a pregătirii personalului operativ;
- scrierii și implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
- elaborării și implementării standardelor operaționale specifice domeniului de competență al IGSU;
- controlului și îndrumării la unitățile subordonate, individual sau în cadrul unor colective stabilite de
inspectorul general al IGSU;
- educației, culturii, tradițiilor și educației fizice de specialitate în unitățile MAI.
III. Principalele condiţii de ocupare ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului:
1. Pregătirea necesară ocupantului postului:
Pregătire de bază1(în cazul în care pe actele de studii denumirea domeniului sau a specializării diferă
de cele menționate mai jos se va depune la dosar, obligatoriu, o adeverință din care să reiasă echivalarea studiilor
– A SE VEDEA NOTA DE SUBSOL):

- studii universitare de licenţă, militare sau civile, în domeniul fundamental: știința sportului și educației
fizice.
Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: Autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel
„Secret”, după încadrare;

1

În contextul în care studiile candidatului nu sunt în concordanță cu domeniile de licență prevăzute în HG nr.299/2020 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru
anul universitar 2020-2021, candidații au obligativitatea de a depune la dosar o adeverință eliberată de unitatea de învățământ absolvită din
care să reiasă echivalarea studiilor absolvite cu cele prevăzute în prezentul anunț la pregătirea de bază.
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IV. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ
următoarele condiţii:
- să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului;
- sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
- nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din
anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane
în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.
- au o vechime de cel puţin doi ani în cadrul MAI şi au obţinut calificativul de cel puţin «foarte bun» la
ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI.
- să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „secret” (după încadrare) 2;
ATENŢIE! 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 de ocupare a postului vacant,
candidatul trebuie să transmită la adresa de e-mail: concursuri2@igsu.ro, în format .PDF (ataşamentele trebuie
să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), următoarele documente:
1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;
2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerințele postului (doar în
situațiile menționate la nota de subsol de pe prima pagină, se va depune obligatoriu și adeverința privind
echivalarea studiilor), menționate la pct. III.1 din prezentul anunţ, iar acestea vor avea atașate/anexate
foile matricole/suplimentele eliberate, după caz;
3. copie a actului de identitate;
4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
5. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
6. adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte următoarele:
a. nu este cercetat disciplinar;
b. nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b)
din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;
d. data încadrării în M.A.I.;
e. vechimea totală în M.A.I. în ani şi luni;
f. a obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în
cadrul MAI;
g. gradaţia şi data acordării;
h. nivelul de acces la informaţii clasificate şi perioada de valabilitate;
i. gradul militar actual.
VI. Data-limită până la care se pot depune documentele solicitate:
Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă), CV-ul, copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de
recrutare se transmit SCANATE la adresa de e-mail: concursuri2@igsu.ro, în format .PDF (ataşamentele
trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 09.12.2020 (data înregistrării), ora 15.00.
Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. cerere
înscriere, copie C.I. etc.).
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;
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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: concursuri2@igsu.ro în intervalul
alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între
orele 08.00 – 16.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza
căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se
vor utiliza numele şi prenumele acestora.
Prin depunerea cererilor de înscriere la concurs, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de 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 şi
pentru ca testul scris şi interviul de departajare, după caz, să fie înregistrate audio-video.
Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANATE, în volum
complet, în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), la adresa de e-mail
concursuri2@igsu.ro, până la data de 18.12.2020, ora 15.00.
Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. cerere
înscriere, copie C.I., copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.).
ATENŢIE! În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de
recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu
depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă documentele enunţate la pct.V din prezentul anunţ, la
adresa de e-mail: concursuri2@igsu.ro.
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.
După expirarea termenului de depunere a dosarelor de recrutare, comisia de concurs verifică, cu cel puţin
5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a
candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de
participare la concurs, cu precizarea condiţiilor neîndeplinite, se afişează la avizierul unităţii şi se postează pe
pagina de internet a unităţii, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs.
La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidaţii care îndeplinesc în mod
cumulativ 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 anunţul
de concurs.

VII.

Evaluarea psihologică:

Evaluarea psihologică a candidaţilor se susţine înainte de perioada de evaluare a dosarelor de recrutare, iar
planificarea candidaţilor la evaluarea psihologică se va realiza prin grija unității care desfășoară activitățile de
recrutare.
A T E N Ţ I E! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va
organiza testarea psihologică, aceștia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de
internet a unității care desfășoară activitățile de recrutare şi consultarea avizierului unității care desfășoară
activitățile de recrutare.
A T E N Ţ I E! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi
pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile.
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.
Avizele psihologice comunicate de către instituţia examinatoare se adaugă la dosarele de recrutare ale
candidaţilor de către unitatea beneficiară.
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VIII. Graficul şi locul de desfăşurare al concursului
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Activităţile
Depunerea cererilor de înscriere la concurs,
CV-ul, copia actului de identitate şi declaraţia
de confirmare a cunoaşterii şi acceptării
condiţiilor de recrutare
Planificarea candidaţilor pentru evaluarea
psihologică

Termen/perioada

Observaţii

Se transmit scanate în format .PDF la
adresa de e-mail concursuri2@igsu.ro
(ataşamentele trebuie să nu
depăşească dimensiunea de 10 Mb)
Prin grija Direcției Resurse Umane a
10.12.2020
IGSU
Data, locul și ora exactă va fi afișată la avizierul unităţii şi pe pagina
Efectuarea evaluării psihologice a candidaţilor
de internet a unităţii (www.igsu.ro)
Se transmit scanate în format .PDF la
Până la data de
adresa de e-mail concursuri2@igsu.ro
Depunerea dosarelor de recrutare
18.12.2020, ora 15.00
(ataşamentele trebuie să nu
depăşească dimensiunea de 10 Mb)
Verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor
Cu cel puţin 5 zile lucrătoare
Comisia de concurs
de recrutare ale candidaţilor şi a îndeplinirii
înainte de susţinerea primei
ATENŢIE! Această etapă a
condiţiilor de participare la concurs
probe de concurs
concursului nu se contestă!
Cu cel puţin 3 zile lucrătoare
Publicarea listei cu candidaţii care nu
La avizierul unităţii şi pe pagina de
înainte de susţinerea primei
îndeplinesc condiţiile de participare la concurs
internet a unităţii (www.igsu.ro)
probe de concurs
În funcție de numărul de candidați
care
îndeplinesc
condițiile
de
participare la concurs, locul și ora de
desfășurare pot
fi
modificate,
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea
informarea candidaților urmând a fi
probei de concurs „testul scris”;
realizată în timp util, prin afișare la
Instruirea candidaţilor;
avizierul unității și pe pagina de
12.01.2020
Desfăşurarea probei de concurs „testul scris”
internet a unității (www.igsu.ro)
ATENŢIE! Când se prezintă pentru
susţinerea probei, candidaţii vor
avea asupra lor declaraţia pe
propria răspundere SARS-CoV-2
(Anexa nr. 4) şi actul de identitate.
La avizierul unităţii şi pe pagina de
Afişarea rezultatelor obţinute la testul scris
După susținerea probei scrise
internet a unităţii (www.igsu.ro)
Depunerea contestaţiilor la testul scris (după
24 de ore de la afişarea
Se transmit scanate în format .PDF la
caz)
rezultatelor
adresa de e-mail concursuri2@igsu.ro
2 zile lucrătoare de la
Afișarea rezultatelor se va face la
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea
expirarea termenului de
avizierul unităţii şi pe pagina de
rezultatelor finale ale concursului
depunere a contestaţiilor
internet a unităţii (www.igsu.ro)
Locația va fi stabilită de
Data și locul vor fi comunicate în timp
comisia de concurs şi va fi
Susţinerea, dacă este cazul, a probei de
util prin afișare la avizierul unităţii şi
comunicată în timp util, prin
departajare – interviu structurat pe subiecte
pe pagina de internet a unităţii
afişare la avizierul unităţii şi
profesionale
ATENŢIE! Interviul structurat pe
pe pagina de internet a
subiecte profesionale nu se contestă!
unităţii
Afişarea rezultatelor obţinute, dacă este cazul
La avizierul unităţii şi pe pagina de
la proba de departajare – interviu structurat pe
După susținerea probei
internet a unităţii
subiecte profesionale
Până la data de
09.12.2020, ora 15.00

Notă: Locul, datele și orele de desfășurare a probelor de concurs, respectiv examinarea psihologică, pot
suferi modificări, în raport de numărul candidaților și activitățile specifice desfășurate la nivelul unității.
IX. Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant va consta în susţinerea unui test scris pentru
verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs
stabilite de comisia de concurs (Anexa nr. 1 la prezentul anunţ).
Nota de promovare a probei de concurs testul scris este minimum 7.00.
Rezultatul la proba test scris se afişează la avizierul unităţii şi pe pagina de internet www.igsu.ro.
Este declarat "admis" la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul scris.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se realizează
pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale din tematica şi
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bibliografia stabilită pentru proba scrisă, cu subiecte elaborate la nivelul comisiei de concurs. Această probă nu se
contestă.
Atât testul scris, cât și interviul de departajare vor fi înregistrate audio şi video.
A T E N Ţ I E! Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui/unor
posturi vacant/e nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în
aceeaşi unitate sau în alte unităţi.
Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet a
I.G.S.U., respectiv www.igsu.ro, precum şi la avizierul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
municipiul Bucureşti, str. Banul Dumitrache, nr. 46, sector 2.
X. Contestaţii
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei se transmit scanate în format .PDF la adresa de e-mail
concursuri2@igsu.ro, o singură dată, în termen de 24 ore de la afişarea la avizierul unităţii (nu de la postarea pe
pagina de internet). Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile lucrătoare
de la expirarea termenului de depunere şi sunt comunicate candidaţilor prin afişare la avizierul unităţii şi pe pagina
de internet www.igsu.ro.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei rămâne definitivă.
XI. Precizări privind finalizarea procedurii de concurs
În conformitate cu prevederile art.62 din Anexa nr.3 la OMAI nr.177/2016, candidatul declarat admis
depune următoarele documente la Direcția Resurse Umane a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu
sediul în str. Banu Dumitrache nr.46, sector 2, București, astfel:

în original:
o cererea de înscriere;
o CV-ul;
o declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
o adeverinţa eliberată de unitatea de provenienţă prevăzută la pct. V.6 din Anunţ.

prezintă originalul pentru:
o copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (însoţite
în mod obligatoriu de suplimentele la diplomă/foile matricole, după caz);
o copia actului de identitate;
o copia 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.
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, ori nu se prezintă în termen de 30 de zile de la data
înștiințării, prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr.177/2016 se aplică în mod corespunzător.
ATENŢIE! 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.
La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea
asupra sa şi un dosar cu sină, din plastic.
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XII. Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la
Direcția Resurse Umane a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau la telefon 021.208.61.50
int.27.347, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-14.00.
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.
Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, la sediul Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, la Direcția Resurse Umane, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00 (nu se
transmite prin e-mail).
Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de
organizare şi desfăşurare a concursului.
Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate
etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.
Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice, prin
afişarea la avizierul unităţii şi postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei.
Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, precum şi avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor referitoare la concurs se va realiza prin
aceste modalităţi.
În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie
în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la
cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.
În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un
pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe,
însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi
rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a
candidatului/candidaţilor în cauză.
În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive
care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului
clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
XIII. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul anunţ:
Anexa nr. 1: Tematica şi bibliografia de concurs;
Anexa nr. 2: Formular Cerere de înscriere la concurs;
Anexa nr. 3: Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Anexa nr. 4: Declaraţie pe propria răspundere – SARS-CoV-2;
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