
 

1  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. 
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Adresa: Bd. Mihai Viteazu nr. 57, Zalău 

Telefon: 0260 611212 /  Fax: 0260 615621 

Email: contact@isusalaj.ro 

 

 

     

  

 

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 subofiţerilor în activitate din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Porolissum” al Judeţului Sălaj care îndeplinesc condiţiile legale,  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 activitatea de management resurse 

umane în unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, un post de şef gardă 

intervenţie stingere la Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj la 

Detaşamentul de Pompieri Zalău – Garda nr. 1 de intervenţie, poziţia 117 din statul de organizare 

al unităţii. 

Pentru a participa la concurs, subofiţerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 

1.Pregătire de bază: studii liceale civile sau militare absolvite cu diplomă de bacalaureat. 

2.Să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare, în condiţiile 

legislaţiei în vigoare. 

3.Să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 17, alin. (2) din Anexa nr. 7 la OMAI nr. 177/2016. 

4.Să fi obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de 

serviciu. 

5.Să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică
1
 organizată în acest scop. 

6.Să aibă gradul militar necesar pentru ocuparea postului - cel puţin sergent major. 

7.Să aibă vechime în muncă de cel puţin 3 ani, din care cel puţin 3 ani în Ministerul Afacerilor 

Interne. 

8.Să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor şi 0 ani vechime în specialitatea 

structurii. 

9.Autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU, după încadrare. 

Concursul va consta, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit.a) şi art. 23 lit. a) şi b), art. 25ˆ2 şi 

26 din Anexa nr. 3 la Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unităţile militare ale MAI, în parcurgerea a două probe, evaluarea 

dosarului de recrutare şi interviu de apreciere a cunoştinţelor profesionale asociate postului nivelul IV 

de management.  

Activităţile se vor desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al 

Judeţului Sălaj, conform graficului prezentat în prezentul anunţ. 

Cererile de înscriere la concurs
 
însoţite de curriculum vitae şi declaraţia de confirmare a 

cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, vor fi adresate inspectorului şef al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al Judeţului Sălaj şi vor fi depuse la Serviciul resurse Umane 

până la data de 08.10.2019, ora 15.00 (data înregistrării la ISU Sălaj). 

Dosarele de recrutare se vor depune personal de către candidaţi, până la data de 22.10.2019, 

ora 15.00, la secretariatul comisiei de concurs, care va fi asigurat de către Serviciul Resurse Umane a 

ISU Sălaj şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul 
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ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în 

unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

- cerere de înscriere şi CV (conform modelului precizat de Dispoziţia DGMRU II/1620/2015); 

- copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivel 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; 

- adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la punctele 2, 3, 4, 6, 7, 8 şi 9 din prezentul anunţ; 

- adeverinţă privind vechimea în armă și în specialitatea structurii; 

- adeverinţă privind cursurile/alte forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru 

îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs; 

- adeverinţă/adeverinţe privind calificativele acordate cu ocazia aprecierii de serviciu/evaluării 

profesionale obţinute de-a lungul carierei; 

- adeverinţă/adeverinţe privind lipsa sancţiunilor disciplinare de-a lungul carierei; 

- adeverinţă/adeverinţe privind recompensele acordate de-a lungul carierei; 

- documente din care să rezulte realizările deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra 

activităţii/imaginii instituţiei. 

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) şi ( 2) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, 

documentele solicitate în copie se prezintă şi în original de către candidat în vederea certificării de 

către secretarul comisiei de concurs şi semnării de către candidat.  

Nu va fi acceptat dosarul  de recrutare  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. 

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată la Serviciul Resurse Umane, zilnic, în timpul 

programului de lucru, 08.00-16.00. 

Graficul de desfăşurare al concursului: 

  Activitatea Termen 

Depunerea rapoartelor de înscriere la concurs până la data de 08.10.2019 ora 15.00 

Depunerea dosarelor de concurs 22.10.2019 ora 15.00 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare 

la concurs 

cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea 

probei de concurs 

Evaluarea dosarului de recrutare cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea probei 

interviului 

Afişarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc 

condiţiile de participare la concurs 

cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de susţinerea 

probei de concurs 

Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probei 

de concurs: 

- întrunirea comisiei 

- instructajul candidaţilor 

- desfăşurarea interviului 

- afişarea rezultatelor la interviu 

06.11.2019 ora 09.00 la sediul ISU Sălaj, Clubul 

unităţii  

Afişarea tabelului cu rezultatele obţinute la 

concurs 

după finalizarea probei 

Depunerea contestaţiilor 24 de ore de la afişarea rezultatelor 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

finale 

2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor 

 

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 
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dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau a 

dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs. 

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.  

 

     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; 

Anexa nr. 4  Curriculum vitae. 
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