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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 şi ale OMAI 

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 examen/concurs în vederea încadrării, 

prin recrutare din sursă internă din rândul subofiţerilor încadraţi în unităţile militare ale MAI, care 

îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordine ale ministerului afacerilor interne, în scopul încadrării 

funcţiei aferente postului de Şef gardă intervenţie-stingere în cadrul Secţiei de pompieri Şimleu 

Silvaniei –Garda de intervenţie nr. 2 Nuşfalău.  

        II. Cerinţele ale postului: 

- Categoria de personal ce poate ocupa postul: subofiţer; 

- Gradul militar/profesional necesar ocupării postului: sergent major; 

-  Pregătirea de bază necesară: studii medii cu diplomă de bacalaureat; 

- Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii 

clasificate; aviz psihologic pentru funcţii de conducere;  

- Vechimea  în muncă/din care în M.A.I. : 3 ani/3 ani 

- Vechime în specialitate studiilor / structurii: 0 ani/3 ani 

 - Starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere; 

       III. Condiţii de participare: 

 Pentru a participa la concurs, candidaţii 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 sergent-major; 

        c) să aibă pregătirea de bază menţionată mai sus; 

        d) să aibă vechime în muncă de cel puţin 3 ani, din care cel puţin 3 ani în MAI; 

        e) să aibă vechime cel puţin 3 ani în specialitatea structurii pentru care se organizează 

examen/concurs; 

f) să îndeplinească cerinţele specifice ale postului; 

g) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 

h) să nu se afle în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

i) să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea 80/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

j) să fi obţinut în ultimii doi ani calificativul de cel puţin „Foarte bun"  la aprecierea de serviciu 

anuală; 

 

IV. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite, au depus 

raport de înscriere în termenul stabilit şi ale căror dosare de recrutare sunt complet şi corect 

întocmite. 

Dosarul de recrutare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 

- raportul de înscriere adresat inspectorului şef, cu rezoluţia şefului structurii din care provine şi 

CV (model Europass) ; 
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- copii ale actului de identitate, şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor 

impuse de cerinţele postului;  

- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de 

unitate. 

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. 

- 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.  

- adeverinţă eliberată de structura de resurse umane din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la pct. III, lit. d-j. 

         Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al 

judeţului Sălaj şi va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, pe baza tematicii şi 

bibliografiei indicate la pct. VI, conform graficului de mai jos. 

 Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de candidaţi prin grija structurii de resurse 

umane a unităţii.  
          V. Documentele personale (cu excepţia Raportului de înscriere şi Declaraţiei de 

confirmare a cunoaşterii condiţiilor de recrutare şi de acceptare a efectuării verificărilor) se 

depun de către candidaţi personal sau prin poşta militară, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

"Porolissum" al judeţului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 57, 

judeţul Sălaj, până la data de 11.08.2017 (data primirii şi înregistrării). Prin depunerea Raportului 

de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. 

Raportul de înscriere şi Declaraţia de confirmare a cunoaşterii condiţiilor de recrutare şi de 

acceptare a efectuării verificărilor se pot depune personal sau se pot transmite prin fax sau prin poşta 

electronică, însă numai până la data de 28.07.2017, până la ora 16.00 (data primirii şi înregistrării). 

Date de contact şi informaţii despre organizarea concursului se pot obţine la Serviciul Resurse 

Umane, tel. 60-27009, 67-27111 sau 0260-611212, interior 27009. 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. 

Este declarat „admis” candidatul care obţine nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00. Se 

acordă un punct din oficiu. 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” candidatul care are 

cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală şi aceeaşi vechime în specialitatea 

postului scos la concurs este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile 

necesare postului scos la concurs. 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul la interviu se depun în termen de 24 de ore de la 

afişare, la secretariatul unităţii, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi se 

comunică candidaţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.  

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 

Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă. 

Activitatea Termen 

Depunerea rapoartelor de înscriere 28.07.2017 

Depunerea dosarelor de recrutare 11.08.2017 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare 

la examen/concurs 

16.08.2017 

Afişarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc 

condiţiile de participare la examen/concurs 

16.08.2017 

Desfăşurarea interviului 28.08.2017 ora 10.00 

Afişarea rezultatelor 28.08.2017  

Depunerea contestaţiilor 29.08.2017  

Soluţionarea contestaţiilor 31.08.2017 
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Afişarea rezultatului final 31.08.2017 

 

VII. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU  

1. Tematică generală 

 Definiţii şi concepte utilizate în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, potrivit 

prevederilor O.U.G. nr.  21/2004; 

 Principiile managementului situaţiilor de urgenţă potrivit prevederilor O.U.G. nr.21/2004;  

 Organizarea şi funcţionarea Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, conform H.G.R. 

nr. 

1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă 

profesioniste;  

 Atributiile inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, conform H.G.R. nr. 1492/2004 

privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;  

  Obligaţiile personalului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, conform H.G.R. nr. 

1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă 

profesioniste;  

  Criterii pentru dimensionarea structurilor serviciilor de urgenţă profesioniste, conform 

O.M.A.I nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi 

dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

  Ierarhizarea structurilor de intervenţie din organigrama inspectoratului judeţean pentru situaţii 

de urgenţă, conform O.M.A.I. nr.360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind 

structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;  

  Criterii operaţionale pentru amplasarea subunităţilor de intervenţie, conform O.M.A.I nr 

360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 

serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;  

  Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995, actualizată. 

 

2.Tematica de specialitate  

 Planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi desfăşurarea intervenţiilor conform 

O.M.A.I. nr.1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, 

desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, modificat 

şi completat de 

O.M.A.I. nr.519/2008; 

 Destinaţia şi misiunile unităţilor şi subunităţilor de pompieri, conform O.M.A.I. nr. 1134/2006 

pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi 

conducerea 

acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 Dispozitive de acţiune, procedee şi tehnici de intervenţie ale unităţilor şi subunităţlilor de 

intervenţie, O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă 

profesioniste; 

 Pregătirea personalului operativ, O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului 

privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale 

serviciilor de urgenţă profesioniste; 
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 Organizarea intervenţiilor unităţilor şi subunităţilor, O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 

intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 Desfăşurarea intervenţiei in situaţii de urgenţă, conform O.I.G nr. 1144/2008 pentru aprobarea 

Normelor tehnice de aplicare a O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor 

de urgenţă profesioniste; 

 Întrebuinţarea şi conducerea forţelor si mijloacelor de intervenţie, conform O.I.G nr. 1144/2008 

pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 

intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;  

 Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi reglementarea accesului, conform O.I.G. 

nr. 155/I.G. din 13.03.2015, privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi 

reglementarea accesului in I.G.S.U. şi unitaţile subordonate, respectiv Ordinului Inspectorului Şef nr. 

S/5602 din 12.10.2015 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în unitate şi 

subunităţile subordonate;  

 Organizarea şi executarea pazei şi accesului, conform O.I.G. nr. S/l502/ IG /2006 privind paza 

şi 

reglementarea accesului in unităţile şi subunităţile din structura I.G.S.U. modificat şi completat prin 

O.I.G. nr. S/1507/IG din 15.03.2007; 

 Organizarea, planificarea, conducerea şi desfăşurarea pregătirii subofiţerilor operativi, conform 

O.I.G. nr. 153/IG/20l5 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din 

subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste – ISU 06/2015;  

 Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 

transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, conform H.G.R. 585/2002 pentru 

aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate in România; 

  Documente de pregătire, conducere, desfăşurare şi raportare a acţiunilor de intervenţie, 

conform O.I.G. nr. 1146/IG/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor Tehnice de elaborare a documentelor 

de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză,, evaluare şi raportare a acţiunilor de 

intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, modificat şi completat de O.I.G. 

rr.750/IG/2009;  

  Documente de pregătire, organizare şi desfăşurare a exerciţiilor, conform O.M.A.I. nr. 

110/2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea 

pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi O.I.G. 

1146/IG/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, 

organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie 

ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, modificat şi completat de O.I.G. 

nr.750/IG./2009;  

 Cercetarea şi stabilirea cauzelor probabile de incendiu, conform O.I.G. nr. 786/IG/2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu; 

 Organizarea turei de serviciu;  

  Echiparea şi îndatoririle personalului destinat intervenţiei la incendii;  

  Organizarea acţiunilor de intervenţii;  

  Operaţiuni pentru desfăşurarea intervenţiilor la incendii:  

  Stingerea incendiilor la: 

- clădiri, 

- clădiri înalte şi foarte înalte, 

- săli aglomerate, 
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- depozite de mărfuri, 

- în industria prelucrării lemnului, 

-în transporturi. 

 Semnalizarea rutieră; 

 Reguli de circulaţie; 

 Infractiuni şi pedepse; 

 Răspunderea contravenţională; 

 

B. BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă cu modificările şi completările la zi; 

 HG.R. nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile 

serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 O.M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind structura 

organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;  

  Legea nr. 80 din 11.07.1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

  O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă 

profesioniste;  

 O.M.A.I. nr. 5l9 din 30.06.2008, privind modificarea O.M.A.I. nr. 1134/2006  pentru aprobarea 

Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 

intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 O.I.G nr. 1144/IG din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a O.M.A.I. nr. 

1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea 

şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 O.I.G. n. 1146/IG din 29.10.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor Tehnice de elaborare a 

documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare 

a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, modificat şi completat 

de O.I.G. nr. 750/IG/2009: 

 O.M.A.I. nr. 110/2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea, organizarea, 

desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Administraţiei 

şi Internelor; 

 O.I.G. nr.. 155/I.G/2015 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi 

reglementarea accesului în I.G.S.U. şi unităţile subordonate; 

 Ordinului Inspectorului Şef nr. S/5602 din 12.10.2015 privind organizarea şi executarea 

serviciului de permanenţă în unitate şi subunităţile subordonate; 

 O.I.G. nr. S/1502/I.G./2006 privind paza şi reglementarea accesului îin unităţile şi subunităţile 

din structura I.G.S.U modificat şi completat prin O.I.G. nr. S/1507/IG din 15.03.2007: 

 O.I.G. nr. l53/IG/l2015 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din 

subunitaţile de intervenţie ale serviciilor de urgentţă profesioniste ISU 06/2015; 

 H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România; 

 O.I.G. nr. 786/IG/20l0, pentru aprobarea Metodologiei de cercetare şi stabilire a cauzelor 

probabile de incendiu; 

 Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii, Editura Tehnică, ediţia 1993; 
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 Instrucţiuni privind Intervenţia Serviciilor de Urgenţă Profesioniste – Intervenţie la Incendii - 

ISU 01 aprobat prin O.I.G. nr. 1413/IG din.29.07.2013. 

 Ghid privind tehnica şi tactica stingerii incendiilor - Nivel I-Tura de serviciu- ISU 04; 

 O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi 

completările ulterioare. 
____________________________ 

NOTĂ: Actele normative enumerate în bibliografie vor fi actualizate/studiate  cu modificările şi completările de la data publicării anunţului.  

 

VIII. Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute 

publice prin publicarea în pagina oficială de internet a instituţiei, www.isusalaj.ro şi afişare la sediul 

unităţii organizatoare. 
 

  

  

  

 

http://www.isusalaj.ro/

	III. Condiţii de participare:

