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   B-dul Mihai Viteazu nr. 57, Zalău, Judeţul Sălaj 
 Tel. 0260/611212, Fax. 0260/615621 

Email: isuj_sj@yahoo.com 

 

 
 

A N U N Ţ 
 

  I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2017 
privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul 
Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj, organizează concurs, cu personal recrutat din rândul ofiţerilor 
încadraţi în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condiţiile stabilite 
prin ordine ale ministrului afacerilor interne, în scopul încadrării funcţiei de conducere aferente 
postului de şef serviciu II Serviciul Resurse Umane la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Porolissum” al Judeţului Sălaj.  
       

  II. Titularul funcţiei are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 
        - asigură aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la gestiunea resurselor umane şi planificarea 
structurală, îndeplinirea politicilor şi procedurilor în domeniul de competenţă, precum şi concepţia, 
analiza, coordonarea, controlul şi evaluarea activităţilor specifice din domeniul planificării, asigurării 
şi utilizării resurselor umane în unitate. 
 
 III. Cerinţele specifice ale postului sunt: 

Pregătirea de bază necesară:  
- studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de 

studii universitare) sau studii universitare de licenţă (militare sau civile) într-unul dintre domeniile 
fundamentale „matematică şi ştiinţe ale naturii”, „ştiinţe inginereşti”, „ştiinţe sociale”, „ştiinţe 
umaniste şi arte”, „ştiinţele sportului şi educaţiei fizice”; 

- studii postuniversitare sau studii universitare de masterat în domeniul management sau în 
specialitatea studiilor funcţiei (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă-ciclul I Bologna). 

Pregătire de specialitate: - 
IV. Pentru a participa la concurs candidaţii (ofiţeri) trebuie să îndeplinească în mod 

cumulativ următoarele condiţii: 
a) să fie încadraţi în unităţi/structuri militare ale MAI; 
b) să aibă gradul militar cel puţin locotenent; 
c) să aibă pregătirea de bază menţionată mai sus; 
d)  să aibă vechime  în muncă de cel puţin 5 ani,  din care cel puţin 3 ani în Ministerul 

Afacerilor Interne;  
e) să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor şi cel puţin 3 ani vechime în 

specialitatea structurii; 
f) să nu fie cercetat disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare care să nu 

fi fost radiată în condiţiile legislaţiei în vigoare; 
g) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „foarte bun” la aprecierea de 

serviciu pentru cadrele militare; 
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h) să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 17, alin. (2) din Anexa nr. 7 la OMAI nr. 
177/2016 sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea 80/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

i) să fie declaraţi „apt medical” şi „apt psihologic” pentru funcţii de conducere; 
V. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite, au depus 

cereri de înscriere în termenul stabilit şi ale căror dosare de recrutare sunt complet şi corect întocmite. 
Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a 
cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs. 
 

Dosarul de recrutare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 
- cerere de înscriere şi curriculum vitae (conform modelului precizat de Dispoziţia DGMRU nr. 
II/1620/2015); 
- copia actului de identitate, şi copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor 
impuse de cerinţele postului, arătate la punctul III (şi originalele pentru confruntare)2;  
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de 
unitate; 
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
- adeverinţă eliberată de structura de resurse umane din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la pct. IV, lit. f-i). 

La dosarul de concurs  va fi anexat avizul de aptitudine psihologică3. 
       
          VI. Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef), copia actului de identitate, 
declaraţiile de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal la 
Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al judeţului Sălaj, 
cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj, până la data de 
14.11.2017 (data înregistrării la ISU Sălaj), în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-15.00.  
            Prin depunerea Raportului de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. 

Dosarele de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la Serviciul Resurse Umane   
până la data de 17.11.2017, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-15.00.  

 Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot 
obţine în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane tel. 60-27009, 67-27111 sau 
0260-611212, interior 27009. 

 Fişa postului scos la concurs poate fi consultată la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul 
Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj. 

 
    VII. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. a) şi art. 23 din Anexa nr. 3 din Ordinul 

M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI 
concursul va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, pe baza bibliografiei 
şi tematicii afişate şi se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" 
al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 57, conform graficului 
de mai jos: 

 
2 copiile documentelor se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana 

desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. 
3  planificarea şi efectuarea examinării psihologice se vor realiza prin grija Serviciului Resurse Umane şi a Centrului de psihosociologie al MAI 

conform procedurilor specifice acestui domeniu.  

Activitatea Termen 
Depunerea rapoartelor de înscriere 14.11.2017 
Depunerea dosarelor de recrutare 17.11.2017 
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare 
la concurs 

21.11.2017 

Afişarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc 
condiţiile de participare la concurs 

21.11.2017 
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Desfăşurarea interviului 29.11.2017 ora 13.00 
Afişarea rezultatelor la interviu 29.11.2017 
Depunerea contestaţiilor 24 ore de la afişarea rezultatelor 
Soluţionarea contestaţiilor 2 zile lucrătoare 
Afişarea rezultatelor finale 2 zile lucrătoare 

                     
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul de ocupare a funcţiei de conducere aferente postului de şef  serviciu II  
la Serviciul Resurse Umane din I.S.U. „Porolissum” Sălaj 

 
 
TEMATICA 

1. Statutul cadrelor militare: îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; acordarea gradelor şi 
înaintarea cadrelor militare în gradele următoare; aprecierea, încadrarea şi promovarea în 
funcţie a cadrelor militare; trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare; 
stagiile minime în grad. 

2. Dispoziţii generale privind disciplina militară. Autoritatea militară şi obligaţiile ce decurg 
din aceasta. Recompense. Abateri de la disciplina militară. Sancţiuni disciplinare. Aplicarea 
şi executarea sancţiunilor disciplinare. Suspendarea, amânarea, anularea şi radierea 
sancţiunilor disciplinare. Aducerea la cunoştinţă şi evidenţa sancţiunilor disciplinare. 

3. Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare; organizarea şi funcţionarea consiliilor de 
judecată; contestarea sancţiunii. 

4. Procedurile şi formularele utilizate în activitatea de resurse umane privind recrutarea şi 
selecţia personalului, precum şi cele referitoare la executarea raporturilor de 
serviciu/muncă. 

5. Activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI: activităţile  de 
analiză a postului şi de întocmire a fişei postului; recrutarea cadrelor militare; selecţionarea 
cadrelor militare; formarea profesională a cadrelor militare; exercitarea tutelei profesionale 
a cadrelor militare; acordarea gradelor militare şi înaintarea în gradul militar următor; 
naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din funcţie şi trecerea în 
rezervă a cadrelor militare; aprecierea de serviciu a cadrelor militare; sistemul de gestiune a 
datelor de personal; condiţiile în care cadrele militare din MAI pot desfăşura şi alte 
activităţi remunerate în afara programului de lucru; competenţe de gestiune a resurselor 
umane. 

6. Planificarea structurală şi management organizatoric: stabilirea structurilor organizatorice; 
modificarea statelor de organizare; regulamentul de organizare şi funcţionare; dispoziţii 
finale. 

7. Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii 
specifice pentru cadrele militare din MAI.  

8. Încadrarea personalului MAI în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii; 
dispoziţii generale, proceduri şi criterii de încadrare în condiţii de muncă. 

9. Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din familia ocupaţională de funcţii bugetare 
„Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”. 

10. Modul de stabilire a cuantumului şi a condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru 
chirie cadrelor militare în activitate. 

11. Salarizarea şi alte drepturi băneşti de care beneficiază personalul militar şi civil din MAI. 
12. Reglementări privind legislaţia muncii: dispoziţii generale; contractul individual de muncă; 

timpul de muncă şi timpul de odihnă; salarizarea; sănătatea şi securitatea în muncă. 
13. Reglementări privind pensiile militare de stat: dispoziţii generale; sistemul pensiilor 

militare de stat; alte drepturi de asigurări sociale. 
14. Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare. 
15. Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă: dispoziţii generale; domeniu de 

aplicare; obligaţiile angajatorului; obligaţiile lucrătorilor; supravegherea sănătăţii. 
16. Reglementări privind ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale 

din sectorul bugetar. 
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17. Reglementări privind funcţionarul publice: dispoziţii generale; clasificarea funcţiilor 
publice; drepturi şi îndatoriri; cariera funcţionarilor publici; modificarea, suspendarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu. 

18. Reglementări privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 
19. Tipurile de control şi scopul acestora. 
20. Aspecte stabilite de către comisia sau persoana care efectuează cercetarea administrativă. 
21. Principii de organizare şi funcţionare a inspectoratelor. 
22. Structuri specializate care se constituie şi funcţionează în cadrul inspectoratului. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2. Ordinul M.Ap.N. nr. M 64/2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare; 
3. Ordinul M.A.I. nr. 119/2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din MAI 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinare al 
personalului militar din MAI; 

4. Dispoziţia Directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi 
formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în MAI; 

5. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile 
militare ale MAI;  

6. Ordinul M.A.I. nr. 105/203 privind activitatea de planificare structurală şi management 
organizatoric în unităţile MAI; 

7. H.G. nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi a activităţilor cu condiţii 
deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate. 

8. Ordinul M.A.I. nr. 283/2002 privind încadrarea personalului M.A.I. în condiţii de muncă 
deosebite, speciale şi alte condiţii. 

9. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  
10. H.G. nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a 

compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. H.G. nr. 384/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 
privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru 
chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale. 

12. H.G. nr. 561/2006 privind stabilirea cuantumului compensaţiei lunare pentru chirie şi 
condiţiile de acordare a acesteia unor cadre militare în activitate. 

13. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  
14. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
15. Ordinul comun M.Ap.N/M.A.I./S.R.I. nr. M 24/30/8147 din 2016 pentru aprobarea 

metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare. 
16. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 
17. H.G. nr. 286/2011pentru 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. 

18. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 
19. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici. 
20. O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul 

Afacerilor Interne. 
21. Instrucţiunea nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele 

produse Ministerului Afacerilor Interne. 
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22. H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

23. H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 
serviciilor de urgenţă profesioniste. 

 
Notă: actele normative menţionate în bibliografie sunt cele actualizate cu modificările şi 
completările ulterioare până la data înregistrării anunţului de ocupare a postului. Se studiază 
legislaţia actualizată, cu toate modificările legislative intervenite. 

 
 
 
 


