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                    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   

 DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ   

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

           INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

               „POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ  

           

                                                                                                         

ANUNŢ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), 

Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

ale Hotărârii Guvernului nr. 355 din data de 11.04.2007 privind supravegherea sănătății 

lucrătorilor, Ordinului M.A.I. nr. 291 din 21.12.2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din M.A.I., toate cu 

modificările și completările ulterioare, ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 

03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de 

examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile M.A.I., în 

baza aprobării Notei-Raport nr. 73049 din 17.06.2021, privind solicitarea aprobării 

inițierii procedurilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal 

contractual – mecanic auto de la nivelul unităților subordonate Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență, Ordinul I.G.S.U. nr. 127972 din 14.09.2021 privind 

demararea procedurilor de concurs, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, Bd. Mihai Viteazu, nr. 57 , organizează 

concurs/examen în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă a 1 (un) post 

vacant de personal contractual – muncitor calificat IV – I (mecanic auto) – d.COR 

723103, din cadrul Serviciului Logistic - tehnic – revizii și reparații, Compartimentul 

Tehnic pe lina auto, prevăzut la poziția 72 din statul de organizare al unității. 

 

I. Definirea sumară a atribuțiilor postului: 

-   execută lucrări de reparații, revizii și depanări la tehnica de luptă, autovehiculele 

de transport și autoturismele din dotarea unității;    

II. Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați:   

1. Pot participa la concursul pentru ocuparea postului vacant menționat mai sus 

numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. 

A.  Condiții generale pentru ocuparea postului, prevăzute în legislația în vigoare: 
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a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunosc limba română, scris și vorbit; 

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) au capacitate deplină de exercițiu; 

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 

abilitate; 

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la examen/concurs;  

g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 

care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 

infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu 

excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

B. Condiții specifice pentru ocuparea postului, potrivit prevederilor din fișa 

postului: 

1. Pregătire: 

1.1 Studii de bază: studii generale sau studii medii;  

1.2 Studii de specialitate: calificare în domeniul mecanic auto; 

1.3  Autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizație de acces 

la informaţii clasificate de nivel „SECRET DE SERVICIU”, după încadrare; 

1.4 Alte cunoştinţe: permis de conducere minim categoria B; 

2. Starea sănătății: apt medical; 

3. Trăsături psihice și de personalitate: apt psihologic. 

Notă: Aptitudinea medicală și aptitudinea psihologică se constată de către structurile de 

specialitate ale M.A.I., ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor 

antropometrice respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor 

aplicabile. Fișa de aptitudine medicală va fi emisă în formă specifică Ministerului 

Afacerilor Interne, iar precizările privind întocmirea acesteia se vor comunica 

candidaților, în acord cu dispozițiile CMDTA Oradea. Evaluarea medicală și evaluarea 

psihologică se vor susține anterior desfășurării primei probe de concurs. Planificarea 

candidaților la testarea psihologică va fi efectuată de către Serviciul Resurse Umane, iar 

informațiile vor fi transmise în timp util prin postare pe site și prin afișare la avizierul 

unității. Aptitudinea/ inaptitudinea medicală și psihologică se constată până cel târziu la 

data susținerii primei probe de concurs (proba practică). 

 

III. Dosarul de concurs va conține următoarele documente : 
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1. cerere de înscriere la examen/concurs adresată șefului Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj (Anexa nr. 2); 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz. Actul va fi prezentat și în original în vederea verificării conformității 

copiei cu acesta; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice impuse de cerințele postului (actele vor fi prezentate și în original în 

vederea verificării conformității copiilor cu acestea); 

4. copia carnetului de muncă, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, ale livretului militar (actele vor fi prezentate și în 

original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea); 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;  

6.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 

sau de către unitățile sanitare abilitate.  

7.    curriculum vitae format Europass  (conform modelului atașat prezentului anunț de 

concurs – Anexa nr. 3); 

           Documentele prevăzute la puncul III, numărul (2,3,4,) vor fi prezentate și în 

original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

     IV.Precizări referitoare la înscrierea la concurs și depunerea dosarului de concurs: 

 

A. Înscrierea la concurs 

 Înscrierea candidaților la concurs se face personal la sediul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” al judeţului Sălaj, situat în municipiul Zalău Bd. 

Mihai Viteazu nr. 57, jud.Sălaj, Serviciul Resurse Umane, în perioada 01.10.2021 – 

18.10.2021, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00 (telefon 0260/611212, 

interior 27112), prin depunerea cererii de înscriere.   

B. Depunerea dosarului de concurs în volum complet 

Celelalte documente din dosarul de concurs, specificate la pct. III din anunț vor fi 

depuse personal, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” al 

judeţului Sălaj, situat în municipiul Zalău Bd. Mihai Viteazu nr. 57, jud. Sălaj, Serviciul 

Resurse Umane, în perioada 01.10.2021 – 18.10.2021, în zilele lucrătoare, în intervalul 

orar 09.00-15.00 (telefon 0260/611212, interior 27112 ). 

 

V. Evaluarea psihologică: 

Planificarea candidațiilor  la evaluarea psihologică se va face prin postarea unui anunț 

pe pagina de internet a  I.S.U. Sălaj (www.isusalaj.ro).  

http://www.isusalaj.ro/
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Candidații are obligația de a participa la evaluarea psihologică, conform 

planificării în acest scop. 

Avizul psihologic comunicat de către instituţia examinatoare se adaugă la dosarul de 

recrutare ale candidatului de către unitatea beneficiară. 

ATENŢIE! Nesusținerea evaluării psihologice conform planificării, ori din 

motive care țin exclusiv de persoana candidatului, sau ca urmare a nerespectării 

măsurilor impuse de instituția care efectuează evaluarea psihologică şi care au ca 

efect neemiterea avizului psihologic, atrage după sine respingerea din concurs. 

VI. Etapele desfășurării concursului: 

Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1. Selecția dosarelor de înscriere; 

2. Proba practică; 

3. Interviul.  

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați „admis” la etapa 

precedentă. 

 Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Porolissum” al județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, Bd. Mihai Viteazu nr. 57, jud. 

Sălaj, iar rezultatele fiecărei etape se vor afișa la sediul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj şi pe pagina de internet: www.isusalaj.ro. 

 

VII. Calendarul de desfășurare a concursului: 

 

ACTIVITATE 
TERMEN / 

PERIOADĂ  
OBS. 

Depunerea de către 

candidații a cererilor de 

înscriere 

01.10.2021 -

18.10.2021, până la 

ora 15.00 (în zilele 

lucrătoare) 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Depunerea de către candidați 

a dosarelor de concurs 

01.10.2021 - 

18.10.2021, până la 

ora 15.00 (în zilele 

lucrătoare) 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Selecția dosarelor de 

înscriere pe baza 

îndeplinirii condițiilor de 

participare de către 

comisia de examen/concurs 

19.10.2021 

 

http://www.isusalaj.ro/
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Afișarea rezultatelor la 

selecția dosarelor 
20.10.2021 

La avizierul unității şi pe pagina 

de internet a unității 

(www.isusalaj.ro) 

Depunerea contestațiilor la 

etapa de selecție a dosarelor 

21.10.2021 

în termen de cel mult 

o zi lucrătoare de la 

data afișării 

rezultatului selecției 

dosarelor 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Soluționarea contestațiilor la 

etapa de selecție a dosarelor, 

dacă este cazul 

22.10.2021  

în termen de 

maximum o zi 

lucrătoare de la 

expirarea termenului 

de depunere a 

contestațiilor 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Afișarea rezultatelor la 

contestațiile depuse (selecția 

dosarelor) 

25.10.2021 

La avizierul unității şi pe pagina 

de internet a unității 

(www.isusalaj.ro) 

Proba practică 
02.11.2021  

 de la ora 11:00 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Afișarea rezultatelor la proba 

practică 
02.11.2021 

La avizierul unității şi pe pagina 

de internet a unității 

(www.isusalaj.ro) 

Depunerea contestațiilor la 

proba practică 

03.11.2021 

în termen de cel mult 

o zi lucrătoare de la 

data afișării 

rezultatului  

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Soluționarea contestațiilor la 

proba practică, dacă este 

cazul 

04.11.2021 

în termen de 

maximum o zi 

lucrătoare de la 

expirarea termenului 

de depunere a 

contestațiilor 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Afișarea rezultatelor la 04.11.2021 La avizierul unității şi pe pagina 

http://www.isusalaj.ro/
http://www.isusalaj.ro/
http://www.isusalaj.ro/
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contestațiile depuse (proba 

practică) 

de internet a unității 

(www.isusalaj.ro) 

Interviul 
09.11.2021 

de la ora 12:00 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Afișarea rezultatelor la 

interviu 
09.11.2021 

La avizierul unității şi pe pagina 

de internet a unității 

(www.isusalaj.ro) 

Depunerea contestațiilor 

proba interviu 
10.11.2021 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Soluționarea contestațiilor la 

proba interviu, dacă este 

cazul 

11.11.2021 

La sediul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj, situat în 

Municipiul Zalău, Bd. Mihai 

Viteazu nr. 57, jud. Sălaj 

Afișarea rezultatelor la 

contestațiile depuse (proba 

interviu) 

12.11.2021 

La avizierul unității şi pe pagina 

de internet a unității 

(www.isusalaj.ro) 

Afișarea rezultatelor finale 12.11.2021 

La avizierul unității şi pe pagina 

de internet a unității 

(www.isusalaj.ro) 

 

Pentru participarea la concurs/examen, la fiecare probă candidații vor prezenta 

cartea de identitate/buletinul de identitate/carte de identitate provizorie. Se pot prezenta 

la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi  ‚,Admis” la etapa precedentă. 

Proba practică se va desfășura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

”Porolissum” al judeţului Sălaj, cu sediul situat în Municipiul Zalău, Bd. Mihai Viteazu 

nr. 57, jud. Sălaj . 

Proba Interviu constă în testarea abilităților şi aptitudinilor candidatului precum şi 

motivația acestuia. 

Pentru probele examenului/concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 

- pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte; 

- pentru proba interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte; 

Sunt declaraţi ,,Admis” la proba parctică şi la proba interviu candidaţii care au 

obţinut minimum 50 de puncte la fiecare probă. Este declarat ,,Admis” candidatul care  a 

http://www.isusalaj.ro/
http://www.isusalaj.ro/
http://www.isusalaj.ro/
http://www.isusalaj.ro/
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fost declarat ,,Admis” la ambele probe şi are punctajul final cel mai mare în ordine 

descrescătoare a punctajelor. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a 

punctajelor obţinute la proba practică şi proba interviu. 

Se consideră „admis” la concurs candidatul care au obţinut cel mai mare punctaj, 

cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la 

proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi 

invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra 

candidatului câştigător. 

Rezultatele finale se afişează la sediul unităţii, precum şi pe pagina de internet a 

acesteia, după caz, conform graficului, prin specificarea punctajului final al fiecărui 

candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”. Candidaţii declaraţi „admis” la concurs 

sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data 

afişării. 

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul 

declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea 

rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 

de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului. În cazul neprezentării la post 

la termenul stabilit şi în lipsa unei înştiinţări, postul este declarat vacant, urmând să se 

comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a 

ocupa postul respectiv. 

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora si locul stabilite pentru 

probele stabilite sau nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, 

cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de 

identitate sunt consideraţi „absenţi” și 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. 

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificaţi 

pentru susţinerea testării psihologice si nu vor putea solicita o reprogramare. 

 

VIII.  Contestaţii: 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică şi interviu, 

după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării 

rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de 

soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a 

condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
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În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice 

sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau 

consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de 

maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul 

autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de 

internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ, în condițiile legii. 

 

IX.  Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului 

- Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la 

condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului; 

- Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită 

cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum 

complet şi susţinerea probei de concurs; 

- După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, 

comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost 

validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;  

- Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj, www.isusalaj.ro., întrucât 

comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această 

modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii 

privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor 

anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către 

candidaţi a unor informaţii legate de concurs; 

- Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei 

solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia 

informaţiilor clasificate, doar la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Porolissum” al județului Sălaj – Serviciul Resurse Umane. 

- Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa 

candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj şi pe pagina de internet: 

www.isusalaj.ro., precum şi la avizierul unității; 

- ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului 

tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor 

respecta următoarele reguli: 

• menținerea distanțării sociale; 

http://www.isusalaj.ro/
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• purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție 

respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de 

rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află 

în incinta unității în care se desfăşoară concursul; 

• nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile.  

• înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere 

o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă 

simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2; 

   Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din 

motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în 

timp util pe pagina de internet a  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Porolissum” 

al județului Sălaj,  www.isusalaj.ro. 

    Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor 

de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, 

atrag respingerea candidatului din concurs.  

 ATENŢIE! Documentele constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse 

în formă fizică şi în copie legalizată, situaţie în care nu mai este necesar a se 

prezenta documentul în original. 

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

prevăzute în prezentul anunţ. 

 Orice alte modificări în calendarul desfășurării concursului vor fi aduse la 

cunoștința candidaților prin postarea unui anunț pe pagina de internet a 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj 

(www.isusalaj.ro). 

 Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea 

stabilită cu privire la toate etapele concursului. 

 Relații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea 

concursului/examenului se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj , telefon 

0260/611212 interior 27112, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-15.00.  

X. Anexe: 

- Anexa nr. 1 - Tematica şi bibliografia; 

- Anexa nr. 2 - Cererea de înscriere la concurs; 

- Anexa nr. 3 - Model curriculum vitae; 
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