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-ANUNŢ-
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov cu sediul în mun.

Bucureşti, str. Calea 13 Septembrie, nr. 135, organizează concurs pentru ocuparea postului șef birou
din cadrul Serviciului Logistic – Biroul Programe și Achiziții prin recrutare din sursă internă din
rândul ofițerilor din cadrul unităților M inisterului Afacerilor Interne care îndeplinesc condițiile legale
prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și O.M.A.I. nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

1. PRINCIPALELE CONDIŢII DE OCUPARE ALE POSTULUI
a) categoria de personal ce poate ocupa postul: ofițer;
b) gradul militar minim necesar ocupantului postului: sublocotenent;
c) pregătirea necesară ocupantului postului:

c.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată (anterior aplicării
legislației referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii
universitare de licență, militare sau civile în domeniul fundamental științe
inginerești sau unul din domeniile de licență: drept, științe administrative,
administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanțe, management, marketing,
economie și afaceri internaționale.
c.2. pregătire de specialitate: curs de perfecționare / specializare în domeniul
managementului situațiilor de urgență sau în domeniul achizițiilor publice, după
încadrarea / ocuparea postului.
c.3. alte cunoștințe: -
c.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului : autorizație de acces

la informații și documente clasificate, nivel ”Secret”, după încadrarea / ocuparea
postului.

c.5. cunoștințe în domeniul limbilor străine: nu este cazul.
d) experiență:

- vechime în muncă din care în MAI: 3 ani / 2 ani;
- vechime în specialitate structurii/studiilor: 2 ani / 2 ani;
- vechime în funcții de conducere: Nu este cazul;
- perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 3 sau 6 luni;

e) aptitudini și abilități necesare: - ;
f) atitudini necesare / comportament solicitat: -;
g) parametrii privind starea sănătății somatice: apt medical pentru funcții de conducere;
h) trăsături psihice și de personalitate: apt psihologic pentru funcții de conducere.

MMIINNIISSTTEERRUULL AAFFAACCEERRIILLOORR IINNTTEERRNNEE
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL PPEENNTTRRUU SSIITTUUAAŢŢIIII DDEE UURRGGEENNŢŢĂĂ

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL GGEENNEERRAALL PPEENNTTRRUU SSIITTUUAAŢŢIIII DDEE UURRGGEENNŢŢĂĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„DEALUL SPIRII”  BUCUREŞTI-ILFOV
Nesecret
Ex. unic
Nr. 940289
Bucureşti, 26.11.2018

APROB
PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

Locotenent colonel

STAN GHEORGHE
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Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la
sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București - Ilfov –
Serviciul Resurse Umane, în fiecare zi de luni până vineri în intervalul orar 0800-
1500.

2. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS, RESPECTIV CONDIŢIILE DE
RECRUTARE

La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa ofiţerul care:
a) este declarat "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest

scop;
b) 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 nr. 7 la O.M.A.I. nr.
177/2016;

c) a obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de
serviciu;

d) îndeplineşte condiţiile de ocuparea ale postului prevăzute la punctul 1.

3. ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI DE
RECRUTARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS,

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care
îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare
prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect
întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a unui post de
conducere vacant, conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere
b) curriculum vitae;
c) copii ale actului de identitate;
d) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de

cerinţele postului (diploma de absolvire însoțită în mod obligatoriu de anexele
specificate în conținutul acestuia);

e) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de
medicul de unitate;

f) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

Copiile documentelor se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare al ISU
B-IF, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de
candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea
copiilor.
Atenție! Nu va fi acceptat dosarul în cazul în care documentele solicitate în original,
prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea
autenticității documentului sau sunt plastifiate.

Cererile de înscriere adresate inspectorului șef, copia actului de identitate și
declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare vor fi
depuse personal de către cei interesați la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului
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pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov până la data de 03.12.2018, în
fiecare zi de luni până vineri, în intervalul orar 0900-1400.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare vor fi depuse personal de
către candidați la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență “Dealul Spirii” București -Ilfov până la data de 12.12.2018, ora 1400.

4. PROBELE DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui
interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi video.

Interviul pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale
pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs
prevăzută în anexa nr. 1 a prezentului document.

În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale fiecare membru al comisiei de
concurs/subcomisiei de concurs, exceptând preşedintele, adresează întrebări candidatului,
fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate şi în concordanţă cu atribuţiile şi
responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei
de concurs/subcomisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7,00.
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat

sunt declaraţi "respins". Este declarat "admis" la concurs candidatul care a obţinut nota cea
mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale, minimum 7,00.

Rezultatul final al concursului, în acelaşi format, se aduce la cunoştinţa candidaţilor
prin afişare şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii, după
soluţionarea contestaţiilor.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai
mulţi candidaţi obţin 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 vechime în specialitatea postului scos
la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile
necesare postului scos la concurs.

5. GRAFICUL ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI.

Activitatea Termen
Data limita pentru depunerea rapoartelor/cererilor de

înscriere
03.12.2018

Data limita pentru depunea dosarelor de recrutare 12.12.2018

Efectuarea evaluărilor psihologice
începând cu data de 04.12.2018 conform

planificării Centrului de Psihosociologie al
M.A.I.

Verificarea condițiilor de participare la concurs, precum si
informarea candidaților care nu îndeplinesc condițiile de

participare. Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc
condițiile de participare la concurs.

13-14.12.2018

Prezentarea candidaților la sediul ISU B -IF pentru
susținerea probei de concurs. Inst ruirea candidaților. 27.12.2018, ora 08:45

Desfășurarea probei de concurs 27.12.2018, începând cu ora 09.00
Afișarea grilei de apreciere 27.12.2018, după terminarea probei de concurs

Afișarea rezultatelor obținute 27.12.2018, începând cu ora 15.00
Depunerea contestațiilor în 24 de ore de la afișarea rezultatelor
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Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a contestațiilor

Notă: orele stabilite în grafic sunt estimative, acestea putând suferi modificări în raport cu numărul
candidaților și activitățile specifice desfășurate la nivelul unității organizatoare.

Planificarea candidaţilor pentru evaluarea psihologică se va face prin grija secretarului
comisiei de concurs, iar informaţiile cu privire la data, locul şi alte informaţii privind
desfăşurarea evaluării vor fi afişate după finalizarea perioadei de înscriere la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov precum şi pe site-
ul unităţii www.isubif.ro, secţiunea Despre noi
→Organizare→Cariera→Angajări/concursuri.

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va
organiza testarea psihologică precum și rezultatul obținut în urma testării, fiind obligați să
se informeze permanent prin verificarea paginii de internet specificată mai sus și prin
consultarea avizierului unității, unde vor fi afișate informații cu privire la această activitate.

6. ALTE DATE ȘI INFORMAȚII

Alte date şi informaţii cu privire la organizarea concursului vor fi făcute publice prin
afişarea la sediul unităţii şi postarea pe site-ul unităţii www.isubif.ro secţiunea Despre noi
→Organizare→Cariera→Angajări/concursuri, prin grija structurii de resurse umane
(persoana de contact: Lt. Ștefan Adrian-Constantin tel. 021.207.55.00, interior 29109)

Anunţul este însoţit de următoarele anexe:
Anexa nr. 1 - Tematica şi bibliografia de concurs;
Anexa nr. 2 - Cererea de înscriere (model);
Anexa nr. 3 - Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
(model);
Anexa nr. 4 - Model curriculum vitae (model);

Informațiile cuprinse în anunț pot surveni modificări sau completări caz în care acestea
vor fi publicate în timp util prin metodele menționate mai sus.

ÎNTOCMIT
SECRETARUL COMISIEI

Locotenent

ȘTEFAN ADRIAN CONSTANTIN

AVIZAT
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS

Maior

ION PETRE

Căpitan

GERU IONUȚ
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Anexa la
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Nr.______
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Bucuresti _____

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
“DEALUL SPIRII” BUCURESTI-ILFOV

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului de şef birou

programe si achizitii la Biroul Programe si
Achizitii

TEMATICĂ:

A.Tematică generală:
1.Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ;
2.Principiile managementului situaţiilor de urgenţă ;
3.Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
4.Principii de organizare şi funcţionare a inspectoratelor judeţene pentru situaţii de
urgenţă;
5.Asigurarea materială a inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă;
6.Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
7. Recompense şi sancţiuni;

B.Tematică specifică:

1. Organizarea activităţii de elaborare a proiectelor programelor logistice;
2. Elaborarea proiectelor programelor logistice;
3. Competenţe de achiziţie a produselor şi serviciilor în M.A.I.;
4. Atributii si compertente privind angajarea, lichidarea, ordonantarea plata
cheltuielilor, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
5. Instrumente si tehnicii specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica.
6. Scop. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică;
7. Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
8. Dosarul achiziţiei;
9. Criterii de calificare şi selecţie.
10. Criterii de atribuire;
11. Finalizarea procedurii de atribuire;
12. Dosarul achiziţiei si raportul procedurii de atribuire;
13. Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice;
14. Documentatia de atribuire. Consideratii generale;
15. Realizarea achizitiei publice. Achizitia directa;
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16. Instrumente si tehnicii specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica.
Acordul cadru;

17. Licitaţia deschisă, Negocierea fara publicare prealabila, Procedura simplificata;
18. Dispozitii generale. Acceptarea sau respingerea donatiei, darului manual,

comodatului si a sponsorizarilor;

BIBLIOGRAFIE :
1. OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/28.02.2005 pentru aprobarea OUG nr.
21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;

5.Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare;

6.Ordinul inspectorului general al IGSU nr. 777/IG/2010 privind organizarea
activităţii de elaborare a programelor logistice în Inspectoratul general pentru Situaţii
de Urgenţă şi unităţile subordonate.

7.Ordinul M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările
şi completările ulterioare, modificate şi completate prin Ordinul MFP nr. 547/2009;

8. Legea nr. 98/2016, privind  achiziţiile  publice;

9. Legea nr. 101/2016, privind  remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoruale si a contractelor de
concesiune de lucrarii si concesiune de servicii, precum si organizarea si functionarea
CONSILIULUI NATIONAL DE SOLUTITIONARE A CONTESTATIILOR

10. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor Meteodologice
de  aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, prevind achizitiile publice;
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11. Ordinul MAI nr. 29/2011, privind competentele de achiziţie a produselor si
serviciilor in Ministerul Administraţiei şi Internelor;

12. Ordinul MAI nr. 53/2017 privind acceptarea donaţiile, darurilor manuale,
comodatelor şi sponsorizărilor în MAI;

13. Ordinul nr M64 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei
militare.

NOTA: Se va studia varianta actualizată a legislaţiei menţionată mai sus, care să
cuprindă toate modificările şi completările ulterioare intervenite asupra actelor
normative respective, până la data desfăşurării concursului.

COMISIA DE CONCURS
Presedinte : lt.col. Stan Gheorghe
Membrii    : cpt. Geru Ionut

mr. Ion Petre
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Anexa nr. 2 la nr. din

Unitatea_____________________________________

Grad, nume, prenume__________________________ Anexa nr. 3 la nr.

___________/____________

Cerere de participare
la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de conducere

Domnule Inspector Șef,

Subsemnatul  ___________________________________________________, fiul (fiica) lui

_____________________________ și al (a) _____________________________ născut (ă) la data de

___________________ în localitatea _____________________________________, județul/sectorul

__________________________, cetățenia _____________________ posesor/ posesoare al/a cărții de

identitate seria _____ nr. ____________, eliberată de ______________________________________

la data de ________________, CNP ___________________________, cu domiciliul (reședința) în

localitatea _____________________________, județul/sectorul ________________, strada

________________________, nr. _____, bloc _________, etaj _____, apartament _____, nr. telefon

______________.

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de  Inspectoratul pentru Situații de

Urgență "Dealul Spirii" București -Ilfov în vederea ocupării funcției de _________________________

________________________________ din cadrul _________________________________________.

Am luat la cunoștință de condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs, precum și

de celelalte informații prevăzute în anunțul nr. ________________/________________.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a

Directivei 95/46/CE.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la

susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura _________________ Data______________
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Anexa nr. 3 la nr. din

DECLARAŢIE
de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Domnule Inspector Şef,

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea ________________________________________, judeţul/sectorul ____________________
CNP__________________ posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr.
____________________, eliberat(ă) de __________________________________, la data de
____________, în calitate de candidat la concursul de ocupare a postului de
_____________________________ din cadrul ___________________________________________ ,
declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare prevăzute în anunţul
nr. ______________/______________, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________ Semnătura _________________



 Instrucţiunile pentru completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina: http://europass.cedefop.europa.eu   
 

  
 

                                                                                     
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Nume, Prenume 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 

Telefon Fix: Mobil:  

Fax(uri) (rubrică facultativă) 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate  
  

Data naşterii (ziua, luna, anul) 
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai 
recentă dintre acestea 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  



 Instrucţiunile pentru completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina: http://europass.cedefop.europa.eu   
 

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.  

  

Informaţii suplimentare 
Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior 

  

Anexe 
Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura ____________________    Data _____________  
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