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ERATA 

la anunţul nr. 3907234 din 18.12.2017 pentru concursul prin încadrare directă în 

scopul ocupării postului de subofiţer tehnic principal la Serviciul Resurse 

Umane-Compartiment încadrare-gestiune personal 

Punctul I. Se completează după cum urmează:  funcţie prevăzută cu gradul de 

plutonier adjutant şef.  

Punctul IV. Condiţii de participare la concurs/condiţii de recrutare, se 

completează după cum urmează: 

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

încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă 

sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională; 

l) Să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET” 

(după încadrare, dacă aceasta nu se obţine ulterior numirii în funcţie, cadrul militar 

este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii - potrivit art. 57, alin. (9) 

din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare); 

m) Să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, 

aşa cum este prevăzută în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de 

stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate 

dacă îndeplinesc suplimentar şi următoarele criterii specifice: 

- nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 

87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- sunt confirmate în arma şi specialitatea militară corespunzătoare funcţiei 

pentru care se organizează concurs. 

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii 

serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi 

nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul 

recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. 

A T E N Ţ I E! Candidatul care a fost declarat “admis” nu trebuie să aibă, la 

încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter 

politic. 

Punctul VII se completează, după cum urmează: 
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j) declaraţie pe propria răspundere (conform modelului din Anexa nr.8 la 

prezentul anunţ) din care să rezulte că:  

- nu are antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală ori de 

judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

- nu a fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani sau nu i-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

k) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au 

fost evaluaţi psihologic pentru a participa la concursuri organizate pentru ocuparea 

unor posturi vacante de poliţist/cadru militar (Anexa nr. 9 la prezentul anunţ); 

l) doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţă eliberată de unitatea de 

unde a trecut   în rezervă, în care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, 

perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în 

rezervă, arma şi specialitatea militară pe care a dobândit-o. 

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, locul şi alte informaţii 

privind desfăşurarea evaluării psihologice, fiind obligaţi să se informeze prin 

verificarea permanentă a paginii de internet a instituţiei www.isusj.ro şi consultarea 

avizierului unităţii. 

  Extrasul de cazier judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane, pe baza 

consimţământului expres al candidatului (conform modelului din Anexa nr. 9 la 

prezentul anunţ). Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în 

termen de valabilitate, depus de candidat. 

 

Punctul VIII, se completează, după cum urmează: 

           Prin depunerea Cererii de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 
şi ca proba de evaluare a performanţei fizice şi testul scris să fie înregistrate audio-
video. 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris şi, după caz, la 

interviul de departajare, poate formula contestaţie, o singură dată în termen de 24 de 

ore de la afişare. 

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 

Proba de concurs evaluarea performanţei fizice nu poate fi contestată. 

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă. 

 

X. Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezentul anunţ: 

Anexa nr. 1: Tematica şi bibliografia de concurs; 

Anexa nr. 2: Proba, normele şi baremele pentru evaluarea performanţei fizice; 

Anexa nr. 3: Formular cerere de înscriere; 

Anexa nr. 4: Model Curriculum vitae; 

Anexa nr. 5: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 

Anexa nr. 6: Model tabel nominal cu rudele candidatului; 

Anexa nr. 7: Formular Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării 

condiţiilor de recrutare; 

Anexa nr. 8: Model Declaraţie pe proprie răspundere; 

http://www.isusj.ro/


 
NESECRET 

3/3 

   B-dul Mihai Viteazu nr. 57, Zalău, Judeţul Sălaj 

 Tel. 0260/611212, Fax. 0260/615621 

Email: isuj_sj@yahoo.com 

Anexa nr. 9 Model declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă dacă, în 

ultimele 6 luni, au fost evaluaţi psihologic pentru a participa la concursuri organizate 

pentru ocuparea unor posturi vacante de poliţist/cadru militar; 

Anexa nr. 10 Model Consimţământ privind solicitare extras de pe cazierul 

judiciar. 
 

 


