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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. 177/2016 privind unele activităţi 

de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., modificat şi completat cu OMAI nr. 144/2017, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, 

Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 57, judeţul Sălaj, organizează concurs prin încadrare directă, cu recrutare 

din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele stabilite prin ordine 

ale ministrului afacerilor interne, în scopul încadrării postului vacant aferent funcţiei de subofiţer tehnic 

principal la Serviciul Resurse Umane – Compartiment încadrare-gestiune personal din Inspectoratul 

pentru Situaţii de urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj.  

       

  II. Titularul funcţiei are următoarele atribuţii principale: 

- asigură păstrarea, actualizarea şi manipularea documentelor de evidenţă şi dosarelor 

personale/profesionale ale cadrelor militare şi personalului civil din competenţa de numire a inspectorului 

şef. 

  

III. Principalele condiţii de ocupare ale postului sunt: 

Pregătirea de bază necesară: studii liceale, civile sau militare, cu diplomă de bacalaureat; 

Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical; 

Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic. 

 

IV. Condiţii de participare la concurs/condiţii de recrutare: 

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) Să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic; 

e) Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

f) Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în 

societate; 

g) Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 

h) Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

i) 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; 

j) Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

k) Să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii 

de cadre militare prin încadrare directă.  

           

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ 

 NESECRET 

 Ex. unic 

 Nr. ____________ 

Zalău, ________.2017 
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 V. Criterii specifice de recrutare 

a) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile 

din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare 

maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs. 

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în 

prezentul anunţ.  

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de subofiţer, va consta în evaluarea performanţei fizice 

şi susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, 

conform calendarului stabilit, tematicii şi bibliografiei din prezentul anunţ. 

Dacă în urma susţinerii testului scris mai mulţi candidaţi obţin rezultate identice, departajarea 

acestora va fi realizată prin susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale din tematica şi 

bibliografia stabilită pentru proba scrisă. 

 Evaluarea performanţei fizice se realizează prin susţinerea probei unice „traseu practic-aplicativ”, 

cu caracter eliminatoriu.  

La evaluarea performanţei fizice participă numai candidaţii declaraţi „apt" la evaluarea psihologică 

susţinută în acest sens. 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba eliminatorie sau la testul scris/interviul 

structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen 

de 24 de ore de la afişare. 

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 

Admiterea contestaţiei la proba eliminatorie (evaluarea performanţei fizice) are drept consecinţă 

replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei de către candidat. 

 Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii şi se postează pe 

pagina de internet a unităţii. 

 

VI. Normele şi baremele minime pentru a fi declarat „admis” la proba de evaluare a 

performanţei fizice 

Proba de evaluare a performanţei fizice constă în parcurgerea de către candidaţi, în întregime, a unui 

traseu practic-aplicativ şi elementelor care îl compun, în ordinea stabilită (potrivit prevederilor Anexei nr. 4 

(Anexa nr. 3
2
)
 
la Ordinul nr. 177/2016 modificat şi completat cu OMAI nr. 144/2017). 

Este declarat „PROMOVAT” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 1
’
5” (un minut şi cinci 

secunde). 

Pe parcursul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 

Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din 

concurs şi declararea acestuia „NEPROMOVAT” 

Rezultatele obţinute la proba de evaluare a performanţei fizice se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la 

finalul probei, pe bază de semnătură. 

 

VII. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale stabilite, criteriile 

specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului şi în prezentul anunţ, respectiv ale 

căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de 

concurs. 

Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a 

cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs. 

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, candidatul  trebuie să 

depună la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

următoarele documente/acte, într-un dosar plic: 

a. cererea de înscriere şi CV (format EUROPAS), conform modelelor postate pe site; 

b. copii
1
 ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului; 
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c. copii
1
 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, livretului 

militar; 

d. copii
1
 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; 

e. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; 

f. cazierul judiciar; 

g. o fotografie color 9x12 cm; 

h. fişa medicală tip de încadrare în M.A.I: 

i. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 

La dosarul de concurs  va fi anexat avizul de aptitudine psihologică
2
. 

      1 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. 
                 2  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.  

 

Pe site-ul unităţii sunt postate modele ale cererii de înscriere, al CV-ului şi al declaraţiei; 

          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, în perioada 

03.01-10.01.2018 (data înregistrării la ISU Sălaj), în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00.  

           Prin depunerea Cererii 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 26.01.2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00.  

 Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine în 

timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane tel. sau 0260-611212, interior 27009 sau 

27113. 

 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. 

Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis" la toate probele concursului 

şi a obţinut nota cea mai mare la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care a candidat. 

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi se postează pe 

pagina de internet a unităţii, conform graficului de desfăşurare. 

Locul de desfăşurare a probei de evaluare a performanţei fizice, respectiv a probei scrise va fi 

comunicat ulterior candidaţilor, în timp util, prin afişare pe site-ul unităţii şi la avizier.  

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilit pentru susţinerea  probelor, vor 

fi declaraţi „neprezentat" şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de 

către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs. 

 

Activitatea Termen 

Depunerea cererilor de înscriere 03 - 10.01.2018 

Depunerea dosarelor de recrutare 26.01.2018 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 29 - 31.01.2018 

Afişarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la 

concurs 
01.02.2018 

Susţinerea probei fizice şi afişarea rezultatelor 12.02.2018 

Susţinerea probei scrise şi afişarea rezultatelor 06.03.2018 
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Depunerea contestaţiilor 
24 ore de la afişarea 

rezultatelor 

Soluţionarea contestaţiilor 

2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de 

depunere 

Afişarea rezultatelor finale 12.03.2018 

 

 

Tematica şi Bibliografia de concurs 
 

Nr. 

crt. 

Tematică Bibliografie 

1 Dispoziţii generale 

Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare 

Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi 

subofiţerilor 

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 

Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor 

militare, cu modificările şi completările 

ulterioare 

2 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. Înaintarea în gradul 

următor. 

Naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, 

suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă a 

cadrelor militare. 

Aprecierea de serviciu a cadrelor militare. 

Organizarea sistemului 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. 

Ordinul MAI nr. 177/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în 

unităţile militare ale MAI, cu modificările şi 

completările ulterioare 

3 Dispoziţii generale 
Încheierea contractului individual de muncă. 

Modificarea contractului individual de muncă. 

Suspendarea contractului individual de muncă. 

Încetarea contractului individual de muncă. 

Timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

4 Dispoziţii generale. 

Sistemul pensiilor militare de stat 

 

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare 

de stat 

5 Salarizarea: Salariile de bază şi gradaţiile; Alte 

drepturi salariale; Sporuri 

Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 
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Anexa nr. VI Familia ocupaţională de funcţii 

bugetare „Apărare, ordine publică şi securitate 

naţională” 

6 Măsuri fiscal-bugetare în anii 2017 şi 2018 şi 

prorogarea unor termene 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene 

7 Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă: dispoziţii generale; organizarea 

Sistemului naţional; atribuţiile componentelor 

Sistemului Naţional; dispoziţii finale şi 

tranzitorii. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 21/2004 privind sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă. 

8 Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă 

Hotărârea Guvernului României nr. 

1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare şi a 

organigramei Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

9 Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii 

ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 

judeţene 

Hotărârea Guvernului României nr. 

1492/2004 privind principiile de organizare, 

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de 

urgenţă profesioniste, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

10 Dispoziţii generale 

Principii 

Reguli de conduită 

Ordinul MAI nr. 1489/2006 pentru 

aprobarea Codului de etică şi deontologie a 

personalului din Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile 

subordonate. 

 


