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

NESECRET
Exemplar UNIC
Nr. 105172
Bucureşti,29.06.2022

COMISIA DE CONCURS
Aprobă,
Preasfinţitul Părinte
Varlaam Ploieşteanu
Episcop-vicar Patriarhal

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, având în
vedere prevederile, Hotărârii Sfântului Sinod nr. 11549/18.12.2017 şi a Notei-raport nr. 94026 din 25.03.2022;
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu sediul în Bucureşti, BulevardulDimitrie Pompeiu, nr. 10A, sector 2,
împreună cu Patriarhia Română cu sediul în Bucureşti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, organizează:
C O N C U R S:
Pentru ocuparea prin încadrare directăa două posturi vacante de preot militar din cadrul următoarelor unităţi
militare:
1. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, poziţia 127/a;
2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, poziţia 117/a.
Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
fişa postului poate fi consultată, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul
unităţii militare în cadrul căreia se află postul vacant pentru care au optat candidaţii.
,

Condiţii de participare:
I. Pentru încadrarea funcției, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) sunt apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic1;
e)să fie absolvenţi de studii universitare, cu diplomă de licență în Teologie Pastorală, cu media minimă 8,50 (calculată după
formula: media anilor de studiu x4 plus media de la licență, totul împărțit la 5);
f) să obțină binecuvântarea ierarhului locului şi să fie preoți hirotoniți cu vechime în activitatea pastorală de minim 2 ani;
g) să aibă o ținută morală și canonică ireproșabilă;
h) să aibă o vechime în muncă de minim 2 ani;
i)să dețină / să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate “Secret de serviciu”;
j) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
1

Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi 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

k)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
l) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
m) 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;
n) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
Candidatul declarat "admis" nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau
organizaţii cu caracter politic.
Cererile de înscriere la concurs, respectiv documentele constitutive ale dosarului de recrutare se vor depune conform
termenelor precizate în Graficul de desfășurare a concursului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunț.
Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere (anexă nr. 3), adresată Inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de
recrutare (anexă nr. 4), a curriculumului-vitae model Europass (anexă nr. 5), precum şi a copiei cărţii de identitate, la
adresa de e-mail: concursuri1@igsu.ro
După depunerea cererilor de înscriere la concurs, fiecărui candidat i se va atribui un cod unic de identificare (cod de
concurs), care va deveni singurul mijloc de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi
folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
Acesta va fi comunicat candidatului prin intermediul adresei de e-mail de pe care a transmis cererea de înscriere la
concurs, în timp util.
II. Pentru participarea la concurscandidaţii înscrișiconstituie dosarul de recrutareexclusiv în format electronic, prin
depunerea la adresa de e-mail: concursuri1@igsu.ro, a unor fișiere în format ”PDF” ce vor cuprinde:
a) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
b) 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;
c) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după
caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
d) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţia candidatului (anexa nr. 6, respectiv anexa nr. 7);
e) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul
cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului - conform anexei nr. 8. Extrasul poate fi înlocuit şi de
un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
f) o fotografie color 9x12 cm;
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020
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. 9);
h) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale
supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel
de examinări, atestat în condițiile legii;
i) declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. I lit. j), k), l), m) și n) (anexa
nr. 10);
j) înscris care prezintă binecuvântarea ierarhului locului, pentru susţinerea prevederii de la pct. I lit. f) din anunţ.
La momentul depunerii, documentația va fi transmisă în volum complet.
Atenţie! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 15.07.2022 ora 14,00, nu se
vor mai înregistra documente în vederea completării acestora.
III. Examinarea medicală și evaluarea psihologică:
Examinarea medicală şi evaluarea psihologică2 se realizează de către structurile de specialitate ale MAI exclusiv
pentru candidatul declarat ”admis”.
IV. Desfăşurarea concursului
Concursul va consta în susţinerea unei examinări teologice, aceasta urmând a se desfășura în două etape: examinarea
orală (probă eliminatorie) și examenul scris, la sediul Patriarhiei Române din municipiul București, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.
25, potrivit graficului prevăzut în anexa nr. 2.
Accesul în locația unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de identitate
valabil.
Baremele de corectare și notare vor fi afişate după încheierea probelor.
Aprecierea rezultatului fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Un punct se acordă din oficiu. În acord cu
Hotărârea Sfântului Sinod, nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,50.
Este declarat «admis» la concurs candidatul care a fost declarat «promovat» la toate probele concursului şi a obţinut
nota cea mai mare la testul scris.
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Atenție! Se realizează distinct de punctul II lit. h) din prezentul anunț!

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar
concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care are
cea mai mare notă la aceasta.
În cazul în care situația de egalitate se menţine, departajarea candidaţilor 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.
Acest interviu nu se contestă.
Durata de rezolvare a probelor este de maxim 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Rezultatele la probele de concurs se afişează pe pagina de Internet a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
– www.igsu.ro,precum şi la avizierul unităţii organizatoare.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor se depun la adresa de e-mail: concursuri1@igsu.ro o singură
dată, în termen de 24 de ore de la afişare. 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 pe pagina de internet a
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, respectiv www.igsu.ro, precum şi la avizierul unităţii organizatoare.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Eventualele informaţiile legate de organizarea interviului de departajare vor fi comunicate ulterior, prin postare pe
pagina de internet www.igsu.ro şi prin afișare la avizierul unităţii organizatoare, după stabilirea datei şi programului activităţilor
aferente acestui criteriu de către comisia de concurs.
Atenţie!Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza
notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.
V. Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:
Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit 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.
Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
respectiv www.igsu.ro, ori avizierul unităţii organizatoare, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare 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 cu pastă de
culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de
calcul sau de 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 care a promovat probele,
în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
Candidatul declarat „admis” va depune documentele din dosarul de recrutare. După caz, copiile acestora se certifică
pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către secretarul comisiei de concurs și de către candidat. Originalul
documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care nu se mai realizează copii de către
secretarul comisiei de concurs.
În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în
original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația 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. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza
un nou concurs, potrivit prevederilor art. 571 alin. (5) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările și completările
ulterioare.
Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 021.208.61.50, interior 27107, în zilele lucrătoare, între
orele 10.00 - 14:00.
ANEXE:
1. Tematica şi bibliografia de concurs (disponibilă și la adresa
http://patriarhia.ro/images/pdf_2017/tematica_examen_selectionare_preoti_militari.pdf);
2. Graficul desfăşurării concursului;
3. Model cerere de înscriere;
4. Model declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
5. Model C.V.
6. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
7. Tabel nominal cu rudele şi soţia candidatului
8. Consimțământ expres pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar
9. Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie
10. Consimțământ informat

11.Declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. I lit. j), k), l), m) și n) din
prezentul anunț

Avizat:
Comisia de concurs:
Membri:

Semnătura:

Pr. Militar Alexandru Morariu, Secția Asitență Religioasă MAI

________________

Pr. Prof. dr. Gheorghe Holbea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” ________________
Pr. Prof. dr. Mihail Săsăujan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”

________________

Pr. Prof. dr. Nicușor Beldiman, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” ________________
Întocmit:
Secretarul comisiei de concurs
Colonel SANDU AUREL - Șef direcție resurse umane – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Anexa nr.1
TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE SELECŢIONARE A PREOŢILOR DIN STRUCTURILE
MILITARE (EXAMINAREA SCRISĂ)
Teologie Dogmatică şi Morală Ortodoxă
1. Căile Revelaţiei divine: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2. Comuniunea treimică şi reflectarea ei în creaţie şi în viaţa socială
3. Omul, împăratul şi preotul creaţiei
4. Maica Domnului în evlavia creştinului ortodox
5. Libertatea şi responsabilitatea persoanei
6. Păcatul şi patimile - boli ale sufletului (Fenomenologia răului şi a păcatului, Patimile, Aspecte ale patimilor
în lumea contemporană: Acedia ca evadare din realitatea cotidiană: „cultura evadării" prin mass-media,
Second Life etc.)
7. Pocăinţa şi rolul duhovnicului în vindecarea duhovnicească
8. Cine este aproapele meu? Ajutorarea semenilor
9. Credinţa, nădejdea şi iubirea milostivă: virtuţi principale şi necesare în viaţa soldatului
10. Sfânta Cruce: de la suferinţă la biruinţă
11. Puterea înnoitoare şi simţitoare a rugăciunii
12. Bioetică creştină: atitudinea creştină privind eutanasia, transplantul, transfuziile, donarea etc.
Bibliografie:
 BRECK, John, "Darul sacru al vieţii. Tratat de bioetică", ed Patmos, Cluj Napoca, 2001
 BUNGE, Gabriel, "Akedia. Plictiseala şi terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau sufletul în luptă cu demonul amiezii', ed.
Deisis, Sibiu, 1999
 Idem, "Practica rugăciunii personale după tradiţia Sfinţilor Părinţi sau „comoara în vase de lut".", ed. Deisis, Sibiu, 1996.
 CRAINIC, Nichifor, "Nostalgia Paradisului", ed. Moldova, 1996
 Idem, "Sfinţenia - împlinirea umanului", ed. Trinitas, 1993
















EVDOKIMOV, Paul, "Ortodoxia", E.I.B.M.B.O.R., 1996
Idem, "Rugăciunea în Biserica de Răsărit", ed. Polirom, Iaşi, 1996
HAUSHERR, Irenee, 'Paternitatea duhounicească în Răsăritul creştin", ed Deisis, Sibiu, 1999
GHEORGHE, Virgiliu, "Efectele televiziunii asupra minţii umane", ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2006.
Idem, "Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor", Bucureşti, ed. Prodromos, 2006.
LARCHET, Jean-CIaude, 'Terapeutica bolilor spirituale", ed Sophia, Bucureşti, 2001.
LEMENI, Daniel, "Tradiţia paternităţii duhovniceşti în spiritualitatea creştină răsăriteană. Un studiu asupra îndrumării
spirituale in antichitatea creştină târzie", ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2012
LOSSKY, Vladimir, "După chipul si asemănarea lui Dumnezeu", 1998
Idem, 'Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit", ed. Anastasia, 1993
MEYENDORF, John,Teologia Bizantină", E.I.B.M.B.O.R., 1996
NELLAS, Panayotis, "Omul-animal îndumnezeit, ed. Deisis, Sibiu, 1994
POPOVICI,Justin - "Omul şi Dumnezeul-Om", ed. Deisis, Sibiu, 1997
SPIDLIK, Tomas, "Spiritualitatea Răsăritului creştin. II. Rugăciunea", ed. Deisis, Sibiu, 1998.
STĂNILOAE, Dumitru ”Telogia Dogmatică Ortodoxă”, vol. I-III, EI.B.M.B.O.R., 1996-1997
Idem, "Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă", ed. Mitropoliei 0lteniei, 1990








































Idem, "Ascetică şi Mistică", 1993, Cluj
Idem, "Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt”, ed Deisis, Sibiu, 1995.
TEŞU, Ioan G, "Din iadul patimilor spre raiul virtuţilor", ed Christiana, Bucureşti, 2000
THUNBERG, Lars, "Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul', E.I.B.M.B.O.R., 1999
VLACHOS, Mitropolit Hierotheos, "Psihoterapia ortodoxă. Ştiinţa Sfinţilor Părinţi”, ed. învierea - Arhiepiscopia
Timişoarei, 1998
BASARAB, Mircea, ”Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă", în Ort. 2/1980
BRANIŞTE, Ene, „Cinstirea Maicii Domnului în cultul ortodox şi formele ei de exprimare", în rev. Ort. 1980, pp 521533
BRIA, Ion, ”Scriptură şi Tradiţie", în rev S.T., nr. 5-6/1970
Idem, Starea de Rugăciune"m rev. Ort. 4/1983
CHIALDA, Mircea, ”Învăţătura despre Sfânta Scriptură", în rev. MMS., 4-6/1984
CORNIŢESCU, Constantin, „Paceadupă Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”, în rev. B.O.R., 11-12/1983
CLEMENT, Olivier, „Ortodoxie, cultură, istorie", rev. S.T. 4 - 6/1994
CIOBOTEA, Dan Ilie, „Chemarea preoţească", în rev. MA1-2/1973
Idem, "Iconografia ortodoxă - memoria vie a Bisericii", în rev. Ort. 3/1989
DURA, Nicolae, „Teologia icoanelor în lumina tradiţiei dogmatice şi canonice ortodoxe", în rev. Ort. 1/1982
Idem, „Crucea în lumina tradiţiei dogmatice, canonice şi liturgice a Bisericii Ortodoxe", în rev. Ort.2/1982
Idem, „Pravila Rugăciunii în lumina tradiţiei liturgice şi canonice a Bisericii Ortodoxe", în rev. Ort. 3/1983
GALERIU, Constantin, „Preoţia, taină şi slujire în Biserică", în rev. Ort. 4/1982
Idem, ”Înțelesurile Crucii", în rev. Ort. 2/1982
Idem, „Învăţătura creştină despre Sfânta Cruce şi cinstirea ei", în rev. Ort.,1978
Idem,,Maica Domnului, Povăţuitoarea", în rev. Ort. 1980
Idem, „Taina Mărturisirii", în rev. Ort. 3-4/1979
MOLDOVAN, Ilie, ”Preotul duhovnic şi darul iertării păcatelor", în rev. Ort. 4/1982
Idem, ”Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci", în rev. Ort. 2/1982
Idem, „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioară Maria şi implicaţiile ei religios-morale", în rev. Ort. 1980
Idem, "Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă", în rev. Ort. 2/1980
Idem, 'Probleme actuale de bioetică în atenţia teologilor contemporani", în rev. M A 2/1986
Idem, ”Noţiunea de iertare", în rev. Ort. 2/1974
POPA, Gh. I, ”Libertatea şi responsabilitatea în spaţiul iubirii creştine", în rev. T.V., 1-3/1992
STĂNILOAE, Dumitru, ”Sfânta Cruce ca mijloc de sfințire şi de binecuvântare şi ca prilej de închinare", în rev. Ort.
2/1982
Idem, „Crucea în teologia şi cultul Bisericii Ortodoxe", în rev. Ort. 1975
Idem, ”Maica Domnului în prologul Evangheliei după Luca", în rev. Ort. 1980
Idem, „Sfânta Tradiţie", în rev. Ort 1/1964
Idem, ”Sfânta Scriptură şi tradiţia apostolică în mărturia Bisericii”, în rev. Ort. 2/1980
Idem, „Taina Pocăinţei ca fapt duhovnicesc", în rev. Ort. 1/1972
Idem, „Înnoirea şi sfinţirea credincioşilor în Taina Mărturisirii după învăţătura Bisericii Ortodoxe", în rev. Ort 3/1986
Idem, „Taina Euharistiei, izvor de viaţă spirituală în Ortodoxie", în rev. Ort. 3-4/1979
Idem, „Responsabilitatea creştină", în rev. Ort. 1/1970

Istoria Bisericii Ortodoxe Române
1. Începuturile vieţii creştine pe teritoriul României
2. Organizarea bisericească în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania în secolele XIV - XV
3. Viaţa monahală în secolele XV-XVII
4. Activitatea pastorală şi culturală a mitropoliţilor Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei în secolul al XVII-lea

5. Semnificaţia Sfântului Antim Ivireanul, mitropolit al Ţării Româneşti pentru viaţa bisericească şi cultura
română la cumpăna secolelor XVII-XVIII
6. Clerici şi mireni apărători ai Ortodoxiei în Transilvania în secolul al XVIII-lea
7. Activitatea bisericească, culturală şi politică a mitropolitului Andrei Şaguna al Transilvaniei în secolul al
XIX-lea
8. Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române (1864,1885) şi semnificaţia acesteia din perspectiva relaţiei Stat Biserică
9. Biserica Ortodoxă Română în perioada interbelică
10. Biserica Ortodoxă Română în timpul regimului comunist
Bibliografie:


”Autocefalia: libertate şi demnitate", ed. Basilica, Bucureşti, 2010



”Autocefalie şi responsabilitate", ed. Basilica, Bucureşti, 2010



”Autocefalie şi comuniune", ed. Basilica, Bucureşti, 2010



CARAVIA, Paul, "Biserica întemniţată: România 1944-1989", Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului,
Bucureşti, 1998

 CIOBANU, Ştefan, "Dosoftei, mitropolitul Moldovei şi activitatea lui literară", Iaşi, 1918
 DINCA, Gheorghe, "Varlaam, Mitropolitul Moldovei", Edit Cartea Româneasca, 1940
 DOBRESCU, Nicolae, "Întemeierea Mitropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din ţară", Bucureşti, 1906
 DRAGOMIR, Silviu, ”Istoria desrobirei religioase a românilor din Ardeal”, voi I-II, Sibiu, 1920-1930
 HITCHINS, Keith, "Conştiinţă naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania 1700-1868", Cluj - Napoca, 1987
 Idem, "Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania 1846-1873", ed Univers enciclopedic,
Bucureşti 1995
 MANEA, Vasile, "Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste", ed. Patmos, 2000
 NAZÂRU, Sebastian, "Martiriul Sfântului Antim Ivireanul: o nouă lectură a surselor istorice", Bucureşti, ed. Cuvântul
Vieţii, 2017
 PĂCURARIU, Mircea, "Istoria Bisericii Ortodoxe Române", Bucureşti, ed Basilica, 2013;
 Idem, "Cultura teologică românească", Bucureşti, ed Basilica, 2011
 POP,Augustin, "Viaţa Mitropolitului Varlaam al Moldovei", în rev.„MMS", nr. 10-12/1957
 POPESCU, Emilian, "Comunitatea daco-romană. Procesul de formare a poporului român. Rolul creştinismului'', în rev,
„Glasul Bisericii", nr. 6-9/1980
 Idem, "Creştinismul pe teritoriul României până în secolul al VII-lea în lumina noilor cercetări” în rev. „Mitropolia
Banatului", nr. 4/1987
 Idem, "Martiri şi Sfinţi în Dobrogea", în rev. „Studii Teologice" 3/1989
 Idem, "Viaţa şi faptele lui Antim Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei”, Bucureşti, 1910
 Mitropolitul SERAFIM, "Isihasmul. Tradiţie şi cultură românească", ed Anastasia, 1994
 TULBURE, Gheorghe, ”Mitropolitul Şaguna. Opera literară. Scrisori pastorale. Circulări şcolare. Diverse", Sibiu, 1938;

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE SELECȚIONARE
A PREOȚILOR DIN STRUCTURILE MILITARE
(examinarea orală)
Pastorală și Misiologie; Predică și Cateheză; Practică Liturgică
PASTORALĂ ȘI MISIOLOGIE
1. Preotul – păstor de suflete pentru mântuire
2. Demnitatea, valoarea şi importanţa misiunii preoţeşti
3. Responsabilitatea preoţiei – greutăţile şi bucuriile ei
4. Importanţa vieţii duhovniceşti şi morale a preotului în pastoraţie
5. Cultul divin – mijloc de pastoraţie colectivă
6. Binefacerile Tainei Pocăinţei şi ale lucrării de părinte duhovnicesc
7. Pastoraţia în medii instituţionale (armată și penitenciare)
8. Pelerinajele la locurile sfinte şi la moaştele sfinţilor, prilej de pastoraţie şi întărire a credinţei
9. Durerea morţii şi pastoraţia persoanelor muribunde şi a familiilor îndoliate
10.Cinstirea eroilor – momente de pastoraţie şi comuniune socială
Bibliografie:















ANDREI, Episcopul Alba Iuliei, ”Spovedanie şi comuniune”, Alba Iulia, 1998.
BUTURA, George, ”Pastoraţia persoanelor private de libertate”, teză de masterat, Facultatea de Teologie
Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universităţii din Bucureşti, 2013.
BRANIȘTE, pr. prof. dr. Ene, „Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate…ˮ Studii de Teologie
Pastorală, Predici și cuvântări, vol. IV, Editura Andreiana, Sibiu, 2014.
DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ”Iubirea mai tare decât moartea. Înţelesul şi folosul
pomenirii morţilor”, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2012.
DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ”Călătorind cu Dumnezeu - înţelesul şi folosul
pelerinajului”, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2008.
FELEA, pr. Ilarion, ”Pocăința. Studiu de documentare teologică și psihologică”, Editura Scara, București,
2000.
LARCHET, Jean Claude, ”Terapeutica bolilor spirituale”, traducere de Marinela Bojin, Editura Sophia,
Bucureşti, 2001.
LARCHET, Jean Claude, „Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace…”, trad. de
Marinela Bojin, Editura Basilica, Bucureşti, 2012.
NECULA, pr. prof. dr. Nicolae, ”Tradiție și înnoire în slujirea liturgică (I)”, Editura Trinitas a Patriarhiei
Române, București, 2014.
NECULA, Pr. Prof. Nicolae, SAVA, Pr. Prof. Viorel, MIHAI, Pr. Lect. Marian, GAVRILĂ, Pr. Lect. Vasile,
TUDOSE, Pr. Asist. Silviu, ”Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Întrebări şi răspunsuri liturgice”,
Editura Trinitas a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2014.
PLĂMĂDEALĂ, Î.P.S. Dr. Antonie, ”Preotul în biserică, în lume, acasă”, Sibiu, 1996.
TIMIADIS, Mitropolit Emilianos, ”Preot, parohie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica
pastorală”, traducere de Paul Brusanowski, Editura Sophia, Bucureşti, 2001.
VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, ”Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor”, Bucureşti, 1934;
Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002 .
VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, ”Spovedania şi duhovnicia”, Alba Iulia, 1995.

ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA UNEI PREDICI CU UNA DIN URMĂTOARELE TEME:
1.
2.
3.
4.

Predică la depunerea jurământului militar
Predică la sfinţirea drapelului militar
Predică la Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor
Predică la Ziua Naţională - 1 Decembrie

5. Predică la ziua unui Sfânt Militar: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (23 Aprilie); Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
(25 Octombrie); Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron (17 Februarie); Sfântul Mucenic Teodor Stratilat (8
Februarie); Sfântul Corneliu Sutaşul (13 Septembrie); Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie (15 Decembrie)
6. Predică la ziua unui Sfânt român
7. Predică la ziua Sfinţilor Români
8. Predică la ziua patronului categoriilor de forte armate: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul trupelor de
uscat; Sfântul Prooroc Ilie, ocrotitorul aviaţiei; Maica Domnului, ocrotitoarea marinei militare
9. Predică la deschiderea /închiderea cursurilor anului şcolar într-o instituţie de învăţământ militar
10. Predică la sfinţirea unui locaş de cult
11. Predică la vizita Chiriarhului
12. Predică la înmormântarea unui militar
13. Predică la pomenirea Eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie
ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA UNEI CATEHEZE CU UNA DIN URMĂTOARELE TEME:
1. Despre semnificaţia drapelului militar
2. Despre sensul si importanta jurământului militar
3. Despre curajul si eroismul Sfinţilor
4. Despre cinstirea eroilor
5. Despre Sfânta Liturghie
6. Despre Sfânta Taina a Spovedaniei
7. Despre Sfânta Taina a Împărtăşaniei
8. Despre valoarea familiei
9. Despre Patrie si patriotism din punct de vedere creştin
10. Despre datoria apărării vieţii
11. Despre iubire, solidaritate, caritate şi filantropie creştină
PRACTICĂ LITURGICĂ
1. Vecerniile cu rânduială specială din timpul anului bisericesc
2. Utreniile cu rânduială specială din timpul anului bisericesc
3. Tainele de inițiere creștină (Botezul, Mirungerea și Euharistia)
4. Taina Sfintei Cununii
5. Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor
6. Liturghia Cuvântului: istoric, rânduială și semnificație
7. Liturghia credincioșilor: istoric, rânduială și semnificație
8. Postul în viața Bisericii Ortodoxe
9. Ierurgiile şi rânduielile tradiţionale în legătură cu sfârşitul omului şi cu grija pentru cei adormiți
10. Slujba Tedeumului
Bibliografie:










BRANIŞTE, pr. prof. dr. Ene, ”Liturgica generală”, vol. I şi II, Editura Basilica, București, 2015.
BRANIŞTE, pr. prof. dr. Ene, ”Liturgica specială”, Basilica, 2016.
BUCHIU, pr. prof. dr. Ștefan și PESTROIU, pr. lect. dr. David (coordonatori), vol. ”Taina Sfântului Maslu
și îngrijirea bolnavilor”, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2012.
DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ”Foame şi sete după Dumnezeu – înţelesul şi folosul
postului”, Editura Basilica, București, 2010.
FOUNDOULIS, prof. dr. Ioannis, ”Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice”, vol. I V, Editura
Bizantină, Bucureşti, 2008 2011.
MATEOS, Juan S.J., ”Celebrarea Cuvântului în Liturghia bizantină”, trad. de Cezar Login, Editura
Renașterea, Cluj-Napoca, 2014.
NECULA, pr. prof. dr. Nicolae, ”Tradiție și înnoire în slujirea liturgică (I)„, Editura Trinitas a Patriarhiei
Române, București, 2014.
SCHMEMANN, Pr. Prof. Alexander, ”Postul cel Mare”, trad. de Andreea şi Laurenţiu Constantin, Editura
Doris, 1998, 190 p.
SCHMEMANN, Pr. Prof. Alexander, „Din apă și din duh: un studiu liturgic al Botezului”, trad. de
Alexandru Mihăilă, Editura Sofia, București, 2009.







STĂNILOAE, pr. prof. dr. Dumitru, ”Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă”, ediţia a II a,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004.
STREZA, PS dr. Laurențiu, ”Tainele de inițiere creștină în Bisericile Răsăritene”, Editura Trinitas, Iași,
2002.
TUDOSE, Pr. Asist. Silviu, NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, MIHAI, Pr. Lect. Dr. Marian, ”Sfântul Botez şi
Sfânta Cununie azi” Îndrumător teologic, liturgic şi pastoral, sub coordonarea Preafericitului Părinte Patriarh
DANIEL, Editura Cuvântul vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2011.
TUDOSE, Pr. Asist. Silviu, NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, MIHAI, Pr. Lect. Dr. Marian, ”Taina Sfântului
Maslu” – Îndrumător teologic, liturgic şi pastoral, sub coordonarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL,
Editura Cuvântul vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2012.
VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, ”Liturghierul explicat”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998.

Anexa nr. 2
Graficul desfăşurării concursului:

Activitate
Candidaţii depun cererea de înscriere, CV-ul, copia actului de
identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi
acceptării condiţiilor de recrutare, la adresa de e-mail a
unității organizatore: concursuri1@igsu.ro
Depunerea de către candidaţi a celorlalte documente
constitutive ale dosarului de recrutare la adresa de e-mail a
unității organizatore: concursuri1@igsu.ro
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs
Afişarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de
participare la concurs
Desfăşurarea examinării teologice -Examinarea orală
Afişarea rezultatului la examinarea orală
Depunerea contestaţiilor la examinarea orală (după caz) la
adresa de e-mail a unității organizatoare:
concursuri1@igsu.ro
Soluţionarea contestaţiilor la examinarea orală
Afişarea rezultatelor la contestaţiile formulate la examinarea
orală
Desfăşurarea examinării teologice –Examinarea scrisă
Afişarea rezultatului la examinarea scrisă
Depunerea contestaţiilor la examinarea scrisă (după caz) la
adresa de e-mail a unității organizatoare:
concursuri1@igsu.ro
Soluţionarea contestaţiilor la examinarea scrisă
Afişarea rezultatelor la contestaţiile formulate la examinarea
scrisă
Afişarea rezultatului final al concursului

Termen/Perioada/Observaţii
De la data publicării anunţului până
în data de 07.07.2022 inclusiv (ora
14.00).
Până în data de
15.07.2022 inclusiv (ora 14.00)
18.07.2022
18.07.2022 – 19.07.2022 la sediul
I.G.S.U. precum şi pe pagina de
internet a unității
În data de 20.09.2022, începând cu
orele 09.00
După susţinerea probei, la sediul
I.G.S.U. precum şi pe pagina de
internet a unității
În termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatului la examinarea orală
În termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor
Imediat după soluţionarea
contestaţiilor, la sediul I.G.S.U. şi pe
pagina de internet a unității
În data de 23.09.2022, începând cu
orele 09.00
După susţinerea probei, la sediul
I.G.S.U. precum şi pe pagina de
internet a unității
În termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatului la examinarea scrisă
În termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor
Imediat după soluţionarea
contestaţiilor, la sediul I.G.S.U. şi pe
pagina de internet a unității
Imediat după soluționarea
contestațiilor, sau, după caz, ulterior
susținerii interviului de departajare

Anexa nr. 3
MODEL
Cerere de participare la concursul organizat pentru
ocuparea unui post vacant cu recrutare din sursă externă

Domnule Inspector general,

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui
________________

şi

___________________

al
în

(a)

___________________________

localitatea

născut(ă)

____________________________

la

data

de

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. ____ bloc ______, etaj ____,
apartament ____, absolvent(ă), al(a) _________________________________________________
forma de învăţământ _____________________, sesiunea_______, specializarea______________ de
profesie _________________________, salariat(ă) la_________________________________, starea
civilă_____________, cu serviciul militar _____________, la arma ______________, trecut în rezervă
cu gradul________________, număr de telefon ____________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de ________________________ în vederea
ocupării
funcţiei
de
_________________________________,
din
cadrul
____________________________________.
(subunitatea /formaţiunea /compartimentul)

Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Semnătura _________________

Data ______________

Anexa nr. 4
Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Domnule Inspector general,

Subsemnatul(a)
________________________________________________,
fiul
(fiica)
lui
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în localitatea
_________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________ posesor (posesoare) al (a)
BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de __________________, la data de ____________, în
calitate
de
candidat
la
concursul
de
_______________________________________________________________________________,
(încadrare din sursă externă)
organizat de _______________________________________, (data)_______________,
(unitatea)
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 politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei
şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da
demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.
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 încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest
fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare, aceasta va constitui temei legal pentru încetarea
raporturilor de serviciu.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016! privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
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. (__) din Legea nr.____/_______.
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. 5

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Nume, Prenume
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Telefon

Fix:

Mobil:

Fax(uri)

(rubrică facultativă)

E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii

(ziua, luna, anul)

Sex

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

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

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

Educaţie şi formare
Perioada

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

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

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

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

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

Competenţe şi abilităţi sociale

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

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

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

Competenţe şi aptitudini tehnice

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

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

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

Competenţe şi aptitudini
artistice

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

Alte competenţe şi aptitudini

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

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior
Anexe Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul

Semnătura ____________________

Data _____________

Anexa nr. 6
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.
Actualizarea autobiografiei cuprinde doar acele elemente cu caracter de noutate intervenite de la
completare/ultima actualizare şi poate fi redactată pe computer, caz în care va fi semnată şi datată pe fiecare pagină.
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 are 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 soţ/soţie 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, soţul/soţia, 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 soţului/soţiei, fraţii/surorile acestora, 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 exactităţii datelor furnizate
în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 679/2016! privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.”

Anexa nr. 7

Tabel nominal cu rudele şi soţia candidatului3
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
(nume purtat anterior)

0

1

Gradul
Data şi locul naşterii
de rudenie
2

3
___ . ___ . ___

1

(zi)

(luna)

(an)

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia/
Profesia/
Funcţia

4

5

Locul de
muncă
adresă/telefon
6

2

bl……… sc…….. et……… ap……..

mama _______

judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

(luna)

(an)

localitatea……………………………..

tata __________

str. ………………………….. nr. ……

____________
localitatea

*C.N.P.

3

____________

bl……… sc…….. et……… ap……..

mama _________

judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

(luna)

(an)

localitatea……………………………..

tata _________

str. ………………………….. nr. ……

____________
localitatea

*C.N.P.

____________

4

bl……… sc…….. et……… ap……..

mama _______

judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

(luna)

(an)

localitatea……………………………..

tata _________

str. ………………………….. nr. ……

____________
localitatea

*C.N.P.

Data _____________

3

____________

9

str. ………………………….. nr. ……

____________
____________

7
localitatea……………………………..

tata _________

localitatea

C.N.P.

Date privind domiciliu (a se
completa corect şi complet)

Consimt
la prelucrarea datelor
cu caracter personal
potrivit
Regulamentului (UE)
679/2016!

bl……… sc…….. et……… ap……..

mama _______

judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

Semnătura

_________

În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia, copii, părinţii soţiei, fraţii şi surorile soţiei.
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 679/2016! privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi
da exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE)
679/2016! privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Anexa nr. 8

CONSIMȚĂMÂNT
pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar

Subsemnatul__________________________________, fiul lui

al

____________________,

născut

în

anul

______,

și
luna

___________,

ziua_____,

în

localitatea_________, județul__________, cetățenie ______________, domiciliat în_______________
_________________________, strada_____________________, nr.__________ , bl. ______ , scara____, etaj
_____, ap.___,județ/sector ___________ , candidat la concursul organizat de ___________________________
în

vederea

încadrării

directe

a

postului

vacant

de

_______________________,

din

cadrul

______________________________________________, poziția______ ______ din statul de organizare al
unității, îmi exprim consimțământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice și a solicitării extrasului
de pe cazierul judiciar de către unitatea organizatoare.

Data _____________

Semnătura _________________

Anexa nr. 9
FAȚĂ
Cabinet medical
(numele și prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei) Nr

/

ADEVERINȚĂ MEDICALĂ
Se adeverește că dl/dna ................................................ , născut(ă) în anul ........... , luna ...... , ziua ......,
legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria nr ................. , emis(ă) de ................. la data .......... , cod numeric personal
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], este înscris(ă) pe lista de capitație începând cu data
Se află [ ]/nu se află [ ] în evidență sau sub observație cu:
1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecție COVID-19, boli
acute, severe, accidente, intervenții chirurgicale, boli cronice. Se acordă o atenție deosebită afecțiunilor
endocrino- metabolice - obezitate; afecțiunilor tiroidiene, afecțiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie
(valoarea dioptriilor), discromatopsii; afecțiunilor dermatologice - vitiligo; afecțiunilor ortopedice - scolioze,
cifoze, picior plat, deformații diverseA1))

A

1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale
specifice aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, ministrul
afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului
Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului
Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor
medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ
militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și
studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate
națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a
fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) și în mod distinct toxicomaniile (inclusiv alcoolismul etc.)

CLINIC SĂNĂTOS: DA [ ]/NU [ ]
Prezenta adeverință medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere la o instituție de
învățământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.
Data ...............................
Semnătura și parafa medicului de familie
NOTĂ:
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate privind acuratețea și
corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafa și ștampila cabinetului de medicină
de familie. Diagnosticele se vor completa cu majuscule, fără prescurtări, cu excepția abrevierilor medicale
unanim recunoscute.
Atenție! Se vor consemna doar afecțiunile medicale confirmate, documentate medical.
NOTĂ:Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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 (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui
document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.

VERSO
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcția medicală
Unitatea ...............................................................
Din analiza conținutului prezentei adeverințe se constată:
[ ] POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează
personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I., conform prezentei adeverințe
medicale eliberate de medicul de familie.
SAU
A
1) [ ] „INAPT“, conform paragrafului nr .......... din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării
naționale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului
Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului
Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014A2) (în baza antecedentelor patologice personale,
afecțiunilor, bolilor neuropsihice și toxicomaniilor consemnate de către medicul de familie), sens în
care NU POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează
personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.
A1) Se va completa doar în situația în care este menționată în adeverința medicală o afecțiune care
determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare.
A
2) Pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională,
pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de
informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat
profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul
cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
Data .....................
Semnătura și parafa medicului de unitate

NOTĂ Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE)
2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal
invocat.

Anexa nr. 10
CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT
Subsemnatul(a) ................................. ……………………..,
CNP
........................................................................ ……………………………………………, domiciliat(ă) în str.
........................................................................ ……………………………………………………………………
………..
nr. ….., bl. …..., sc. ….., et….., ap……, sectorul ... ……….,
localitatea
...........................................…………………………………………, județul,telefon………………..…........... ,
Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în
conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților
la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului
Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.
Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor
medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar,
de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru
ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici
cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale,
viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de
Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și
directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea
baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de
învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și
studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate
națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici
cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.
Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susținerea celorlalte probe de concurs și că în
urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituțiile de învățământ care
formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI și îmi asum consecințele ce derivă din aceasta.
Declar în deplină cunoștință de cauză și pe proprie răspundere că nu am suferit și nu sufăr de boli
neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase și nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură,
aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.
Nu am cunoștință despre existența unor afecțiuni medicale care să împiedice susținerea probelor
sportive de către subsemnatul(a).
Semnătura candidatului
Data ....................................
NOTĂ:
Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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 (Regulamentul general privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui
document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.

Anexa nr. 11

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Domnule Inspector general,
Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________
posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de
__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea
postului vacant de preot militar din cadrul Secției de Asistență Religioasă a Ministerului Afacerilor
Interne, declar pe proprie răspundere faptul că:
 am un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise şi practicate în
societate;
 nu am antecedente penale;
 nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 nu am fost destituit dintr-o funcţie publică și nu mi-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoștință despre conținutul datelor din
prezenta declarație.

Data _____________

Semnătura __________

