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 APROB 

Președintele comisiei de concurs 

Lt.col. 

           Adrian DOBOCAN  
  

A N U N Ţ 

 

   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj cu sediul în municipiul 

Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 57, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă 

internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor 

interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale 

Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de               

Șef Inspecția de Prevenire II din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al 

Judeţului Sălaj. 

 

A. Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidat în scopul participării la concurs: 

 

I. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului: 

 Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer; 

 Gradul militar necesar ocupantului postului: căpitan; 

 Pregătirea necesară ocupantului postului: 

- Pregătire de bază:  

studii universitare (militare sau civile) cu diplomă de licenţă, într-unul dintre domeniile 

de licenţă –  matematică; informatică; fizică; chimie; inginerie chimică; geografie; 

geologie; ştiinţa mediului; inginerie civilă; ingineria instalaţiilor; inginerie electrică; 

inginerie energetică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; 

inginerie geologică; inginerie geodezică; mine, petrol şi gaze; inginerie aerospaţială; 

ingineria autovehiculelor; ingineria transporturilor; inginerie forestieră; silvicultură; 

ingineria produselor alimentare; calculatoare şi tehnologia informaţiei; ingineria 

sistemelor; inginerie mecanică; inginerie industrială; ştiinţe inginereşti aplicate; 

mecatronică şi robotică; ingineria materialelor; ingineria mediului; inginerie şi 

management; inginerie genistică; inginerie de armament, rachete şi muniţii; drept; 

ştiinţe administrative; ştiinţe ale comunicării; ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică; economie; finanţe; management; arhitectură. 

- Pregătire de specialitate: 

studii postuniversitare sau studii universitare de masterat
1
 în domeniul management sau 

în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. 

- Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: 

acces la informaţii clasificate de nivel SECRET, după încadrare. 

 Experienţă: 

- Vechime în muncă / din care în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională: 6 ani / 3 ani; 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei / în specialitatea 

structurii: 2 ani / 3 ani; 

                                                
1
 pentru absolvenţii studiilor superioare de lungă durată nu este necesară îndeplinirea condiţiei privind studiile postuniversitare sau studiile universitare de 

masterat. 
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 Aptitudini şi abilităţi necesare: 

- abilități de conducere: viziune strategică, planificare, organizare, decizie, coordonare și control, 

empatie, inițiativă, eficiență, delegarea de sarcini și responsabilități, managementul timpului, 

munca în echipă; 

- aptitudini cognitive: atenție selectivă și distributivă, raționament inductiv și deductiv, gândire 

analitică și conceptuală, capacitatea de a comunica oral și scris, flexibilitate în gândire, 

înțelegerea textelor; 

- aptitudini sociale/interpersonale: capacitatea de coordonare, responsabilitate, autocontrol, 

dezvoltarea celorlalți, independența și autonomia, persuasiunea, perseverența. 

 Nivel de dezvoltare “bun”. 

 Atitudini necesare / comportament solicitat: 

- oferirea de opțiuni, direcție și suport subordonaților; spiritul de inițiativă; asumarea răspunderii; 

preocuparea pentru dezvoltarea personală; respectarea prevederilor legale și loialitate față de 

instituție; perseverență; prestanță; obiectivitate; discreție. 

 Nivel de dezvoltare “bun”. 

 

II. Condiţii specifice de recrutare, prevăzute de art. 32 alin. (1), alin. (2) pct. III şi alin. (3) din 

Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016: 

 este declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 

 nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau nu este pus 

la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016; 

 au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de 

serviciu; 

 

III. Avizul psihologic: 

 candidatul are obligaţia de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest 

scop, ori în situaţia în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcţii 

de conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării interviului, acest aspect se va 

menţiona în cererea de înscriere la concurs. 

 

ATENȚIE! 

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

de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete 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. 

 

B. Definirea sumară a atribuţiilor postului: 

- exercită nemijlocit actul de comandă în cadrul Inspecţiei de Prevenire şi asigură elaborarea 

documentelor de conducere pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestuia; 

- asigură aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă şi 

urmăreşte îndeplinirea obiectivelor, direcţiilor de acţiune şi măsurilor din concepţia generală şi cea 

specifică de desfăşurare a activităţilor de prevenire, în părţile ce revin serviciului. 

 

C. Conţinutul dosarului de recrutare: 

1. cerere de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV; 

2. copii ale actului de identitate, ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor 

impuse de cerințele postului şi ale cursurilor sau a altor forme de pregătire absolvite, cu utilitate 

directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs; 

3. adeverinţă
2
 care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de 

unitate; 

4. declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3); 

5. adeverinţă
3
 eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, care 

să cuprindă următoarele informaţii: 

                                                
2
 Adeverinţa se eliberează de către medicul de unitate şi va purta avizul directorului Direcţiei Medicale din Ministerul Afacerilor Interne 
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 vechimea în armă; 

 vechimea în specialitatea structurii; 

 gradul militar deţinut; 

 calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei; 

 sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei; 

 recompensele acordate de-a lungul carierei; 

 dacă este cercetat disciplinar; 

 dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 

 dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. 

nr. 177/2016; 

 realizări deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activităţii / imaginii 

instituţiei. 

ATENȚIE! 

  În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) şi (2) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, 

documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de 

către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de 

către secretarul comisiei de concurs / înlocuitorul acestuia şi de către candidat. Originalul 

documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse 

şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de 

concurs/înlocuitorul acestuia. 

  Nu va fi acceptat dosarul de recrutare de către comisia de concurs, în cazul în care documentele 

solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit 

stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate. 

 

D. Sinopticul desfăşurării concursului: 

Concursul va consta în parcurgerea probelor prevăzute de art. 23 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 

177/2016 şi anume evaluarea dosarelor de recrutare şi interviul
4
. Proba interviului va avea loc în 

data de 24.09.2019, ora 12
00 

la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al 

județului Sălaj, B-dul Mihai Viteazul, nr. 57, mun. Zalău. Cererile de înscriere la concurs, respectiv 

documentele constitutive ale dosarului de recrutare se vor depune conform termenelor precizate în 

Graficul de desfăşurare a concursului prevăzut la litera E a prezentului anunţ. 

 

Interviul: 

- are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de 

concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice 

postului. 

- este structurat pe următoarele capitole: 

  a) cap I – aprecierea cunoştinţelor profesionale; 

  b) cap III – evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, 

precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.  

 

Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea 

mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de 

recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.  

În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care 

are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat 

„admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. 

În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute la alin. (1) şi 

(2), preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi 

rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi 

declarat „admis”. 

                                                                                                                                                                
3
 Document solicitat în scopul evaluării dosarelor de recrutare conform prevederilor Anexei nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne. 
4
 Se înregistrează audio şi/sau video. 
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E. Graficul desfăşurării concursului: 

 

Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Depunerea de către candidaţi a cererilor de înscriere la concurs, a CV-

ului și declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor 

de recrutare la secretarul comisiei de concurs / înlocuitorul acestuia 

De la data publicării 

anunţului până în data de 

23.08.2019 (inclusiv) în 

intervalul orar 10:00 – 15.00 

Depunerea, personal, de către candidaţi a dosarelor de recrutare în 

volum complet la secretarul comisiei de concurs / înlocuitorul 

acestuia 

De la data publicării 

anunţului până în data de 

13.09.2019 (inclusiv) în 

intervalul orar 10:00 – 15.00 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs şi 

desfăşurarea probei de evaluare a dosarelor de recrutare 
17.09.2019 

Afişarea tabelului nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care 

au promovat proba de evaluare a dosarelor de recrutare precum şi 

afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare 

la concurs 

18.09.2019 la sediul I.S.U. 

Sălaj precum şi pe pagina de 

internet a instituţiei 

Formularea contestaţiilor la proba evaluarea dosarelor de recrutare 

în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatului la 

proba evaluarea dosarelor 

de recrutare 

Soluţionarea contestaţiilor la proba evaluarea dosarelor de recrutare 

în termen de 2 zile 

lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a 

contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile la proba evaluarea dosarelor de 

recrutare 

imediat după soluţionarea 

contestaţiilor, la sediul 

I.S.U. Sălaj şi pe pagina de 

internet a instituţiei 

Desfăşurarea probei interviu 
În data de 24.09.2019, ora 

12:00, la sediul I.S.U. Sălaj 

Afişarea rezultatului la proba interviu 

după susţinerea probei, la 

sediul I.S.U. Sălaj precum şi 

pe pagina de internet a 

instituţiei 

Formularea contestaţiilor la proba interviu 

în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatului la 

proba interviu 

Soluţionarea contestaţiilor la proba interviu 

în termen de 2 zile 

lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a 

contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile la proba interviu 

imediat după soluţionarea 

contestaţiilor, la sediul 

I.S.U. Sălaj şi pe pagina de 

internet a instituţiei 

Afişarea rezultatului final al concursului 

imediat după expirarea 

termenului de formulare a 

contestaţiilor la proba 

interviu sau concomitent cu 

afişarea rezultatelor la 

contestaţii 
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F. Alte informaţii de interes: 

 

  Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, fișa postului 

scos la concurs poate fi consultată de către candidați, la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.S.U. 

Sălaj, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-15:00. 

Înştiinţarea candidaţilor, referitor la data, ora şi locaţia desfăşurării evaluării psihologice, se va 

face în timp util, prin postare la sediul I.S.U. Sălaj, precum şi pe pagina de internet a instituţiei; 

  Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, documentele necesare, 

tematica și bibliografia, se pot obține la interior 27112, 27113, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-

15:00 și de la avizierul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului Sălaj, B-

dul Mihai Viteazul, nr. 57, mun. Zalău. 

 

Notă privind protecţia datelor cu caracter personal: în acord cu prevederile Regulamentului 

(UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu ocazia înscrierii va fi atribuit un cod 

numeric unic fiecărui candidat. Doar acest cod unic va fi folosit în vederea informărilor publice 

aferente procedurilor de concurs. Nu vor fi efectuate informări publice care să conţină 

numele/prenumele candidaţilor sau alte date cu caracter personal ale acestora.  

 

 

G. Anexe: 

 

Anexa nr. 1 Tematica şi bibliografia de concurs; 

Anexa nr. 2 Formularul cererii de înscriere la concurs; 

Anexa nr. 3 Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. 
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