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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. 560942
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ București , 16.11.2020

„DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI -ILFOV

ANUNŢ

I. În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Legii
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016
privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I, ale Ordinului ministrului
afacerilor interne nr. 46/2020, toate cu modificările și completările ulterioare, adresa D.G.M.R.U nr.
256025 din 24.03.2020, Nota-raport nr. 34766 din 05.08.2020 și Ordinului inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 34999 din 27.08.2020, Inspectoratul pentru Situații
de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Calea 13 Septembrie,
nr. 135, sector 5, organizează procedură de încadrare temporară, fără concurs, pe durata instituirii
stării de risc epidemiologic şi biologic în vederea ocupării cu profesioniști a 28 posturi vacante de
execuţie de Conducător auto(autospeciale), prin rechemare în activitate/încadrare directă, cu recrutare
din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea
posturilor vacante.

Pentru a participa la procedura de încadrare temporară, candidaţii trebuie să îndeplinească
în mod cumulativ următoarele cerințe/condiții:

a) să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menţionată la punctul II lit. a) din anunţ;
b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
- Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare

medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu;
- În situaţia în care se constată inaptitudinea cu ocazia evaluării psihologice sau neîndeplinirea

criteriilor de aptitudine medicală și/sau a cerințelor de conduită , persoana va fi eliminată din procedura de
încadrare temporară/va trece în rezervă în conformitate cu declarația prevăzuta la punctul III alin. 2) lit. (i)
al prezentului anunț.

f) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
m) să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel “Secret de serviciu” (după ocuparea

postului);
n) să nu fi atins la data desfăşurării procedurii de încadrare temporară 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
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Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc şi
următoarele criterii specifice:

a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 alin. (1) lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87
din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la
atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât
gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat procedura de încadrare temporară.

Candidaţii care au fost selecționați în urma procedurii de încadrare temporară nu trebuie să aibă
calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

II. Cerințele de ocupare1:
a) pregătirea necesară ocupantului postului:
- studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat.
b) pregătire de specialitate: -;
c) parametri privind starea sănătății somatice: apt medical.
d) trăsături psihice și de personalitate: apt psihologic.
e) autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului:
- autorizatie de acces la informatii clasificate nivel „secret de serviciu” (după ocuparea

postului);
- Permis de conducere categoria B și C.

ATENŢIE!
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la procedura de încadrare

temporară prevăzute în prezentul anunţ.

III. Actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la
procedura de încadrare temporară:

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la procedură de încadrare
temporară a postului vacant, candidatul trebuie să înainteze exclusiv în format electronic, la adresa de e-
mail indicată la punctul IV alin. (2), următoarele documente completate anterior olograf (unde este cazul)
și scanate in format .pdf:

a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul anunţ);
b) curriculum vitae (în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunţ);

ATENŢIE!
Curriculum vitae va fi completat la fiecare rubrică, în volum complet prin detalierea

progresivă a tuturor activităților profesionale și voluntare desfășurate anterior procedurii de încadrare
temporară.

c) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, menţionate la
pct. II lit. a) din prezentul anunţ (în formă completă);

d) copii ale actului de identitate, permisului de conducere (față-verso), carnetului de
muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în
muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

e) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

f) autobiografia (conform îndrumarului din Anexa nr. 3 la prezentul anunţ) şi tabelul nominal cu
rudele candidatului, soţul/soţia candidatului și rudele soțului/soției candidatului (conform modelului din
Anexa nr. 4 la prezentul anunţ);

g) cazierul judiciar;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului

din Anexa nr. 5 la prezentul anunţ) și privind acordul cu verificarea îndeplinirii criteriilor de aptitudine
medicală și cu efectuarea verificărilor de specialitate.

1 Dacă pentru ocuparea unor funcții vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea
atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispozi ție în
conformitate cu prevederile 57^1 alin.(6) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare.
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Totodată, prin respectiva declarație se va exprima acordul că, în situația în care, în cursul
procedurii de încadrare temporară/după încadrare, în urma verificărilor realizate, se va constata
neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală sau/și a cerințelor de conduită, va fi eliminat din
procedura de încadrare temporară /va fi trecut în rezervă.

j) declarație pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa nr. 6 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) aviz de specialitate eliberat de un psiholog atestat de Colegiul Psihologilor din România  in

legătură cu avizarea aptitudinii privind portul și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării;
l) adeverință emisă de către medicul de familie care cuprinde antecedentele medicale personale

semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează
(conform modelului din Anexa nr. 9 la prezentul anunţ);

ATENŢIE!
Adeverința medicală trebuie completată în întregime, fără a omite elemente sau rubrici,

întrucât va fi considerată incompletă.
În situația în care candidatul nu figurează cu antecedente personale patologice, medicul de

familie menționează acest aspect. Nu se acceptă barări/linii, acestea fiind interpretate ca adeverință
medicală incompletă.

Adeverința medicală incompletă atrage respingerea candidatului din procedura de
încadrare temporară, fără concurs.

m) consimtământ informat (conform modelului din Anexa nr. 10 la prezentul anunț) privind
condițiile de efectuare a examinării medicale;

n) declarație pe propria răspundere (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul anunţ) din
care să rezulte că nu a luat contact cu persoanele infectate/suspecte de infectare cu noul coronavirus
(SARS – CoV-2) și nu a călătorit în ultimile două luni în afara teritoriului național, nu se află în izolare la
domiciliu sau carantină;

o) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, a fost evaluat
psihologic pentru a participa la concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de
polițist/cadru militar (Anexa nr. 8 la prezentul anunţ);

p) copii ale documentelor referitoare la cursurile efectuate sau alte forme de pregătire
absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs,
dacă este cazul;

q) doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverință eliberată de unitatea de unde a trecut în
rezervă, în care să fie menționate gradul militar în rezervă deținut, perioadele de activitate și funcțiile
îndeplinite, motivul și temeiul legal al trecerii în rezervă.

ATENŢIE!
Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele transmise sunt expirate,

prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticității
documentului sau sunt ilizibile. Totodată, documentele plastifiate nu vor fi acceptate.

De asemenea, nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele indicate la
punctul III, alin (2) lit. a), f), i), j), m), n) și o) nu sunt semnate și/sau datate.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc cerințele/condiţiile de participare la procedura de
încadrare temporară, se afişează la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul
Spirii” București-Ilfov şi se postează pe pagina de internet a unităţii, www.isubif.ro secţiunea
Despre noi →Organizare→Cariera→Angajări/concursuri.

La procedura de încadrare temporară pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai
candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de
ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de prezenta secţiune, respectiv cei ale
căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţ.
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IV. Data-limită până la care se pot depune documentele solicitate şi compartimentul care
gestionează problematica specifică procedurii de încadrare temporară:

Documentele indicate la punctul III vor fi transmise exclusiv electronic, în format .pdf, în
volum complet de către candidat, pe adresa de e-mail SRU@ISUBIF.RO, în perioada 16.11.2020 –
20.11.2020, ora 15.00.

Mail-ul de inaintare al documentelor de mai sus va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma
”dosar” urmat de numele și prenumele candidatului (Exemplu: Dosar_Marinescu_Ioan).

Transmiterea documentelor indicate la punctul III în alt format decât cel solicitat, incomplete sau
în afara termenului reglemetat de prezentul anunț, va atrage respingerea dosarului de recrutare.

ATENŢIE!
După transmiterea mail-ului de înaintare al documentelor indicate la punctul III, în cel mai scurt

timp posibil se va formula un răspuns in format de ”reply” în care se va confirma primirea documentației
și se va menționa numărul de înregistrate al cererii de înscriere, urmând ca persoana candidatului să
fie anonimizată cu respectivul număr.

Pe parcursul procedurii de încadrare temporară, persoana candidatului va fi indicată doar prin
folosirea numărului în cauză.

Prin depunerea dosarului de recrutare la procedura de încadrare temporară, candidaţii îşi exprimă
acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de 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 şi pentru ca interviul să fie înregistrat audio-video.

ATENŢIE!
În eventualitatea în care candidatul va transmite dosarul de recrutare în conformitate cu

prevederile indicate mai sus, fiind validat în acest sens cu un număr de înregistrare iar ulterior va
considera necesară modificarea/completarea acestuia, în termenul indicat la punctul IV alin. (2) va
transmite un nou mail ce va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma ”Anulare dosar” urmată de numele și
prenumele candidatului (Exemplu: Anulare_dosar_Marinescu_Ioan).

Totodată, în mailul în cauză va fi atașată documentația modificată/completată de candidat, în
volum complet, în format .pdf, precum și solicitarea de anulare a cererii de înscriere (Anexa nr. 11
la prezentul anunţ), iar în cel mai scurt timp posibil se va formula un răspuns în care se va confirma
primirea documentelor revizuite și se va menționa noul număr/numărul de înregistrate al cererii de
înscriere, urmând ca persoana candidatului să fie anonimizată cu respectivul număr.

ATENŢIE!
Candidații selecționați se vor prezenta, în zilele prevăzute în graficul procedurii, cu originalul

documentelor solicitate mai sus, precum și o fotografie color cu marimea de 9 x 12 cm. la Serviciul
Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București-Ilfov, unde se vor
realiza fotocopii ce se vor certifica pentru conformitate şi semna de către persoana desemnată al
Serviciului Resurse Umane şi de către candidatul selecționat.

Originalul documentelor prezentate se restituie, unde este cazul, candidatului după realizarea
copiilor. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu
se mai realizează.
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V. Graficul şi locul de desfăşurare al procedurii de încadrare temporară2:
Nr.
crt. Activităţile Termen/perioada Observaţii

1.
Depunerea de către candidați a

dosarelor de recrutare
20.11.2020 ora 15.00

Documentațiile vor fi inaintate în
volum complet, în format .pdf, pe

adresa de e-mail sru@isubif.ro.

2.

Verificarea îndeplinirii cerințelor de
ocupare stabilite în fișa postului,
precum și a condițiilor legale și
criteriilor specifice prevăzute de

statutele profesionale, precum și de
actele normative specifice domeniului

de activitate

23.11.2020 – 26.11.2020

3.

Afișarea listei pe site-ul
inspectoratului a candidaților care
îndeplinesc condițiile stabilitate în

anunț, precum și a celor care nu
îndeplinesc respectivele cerințe

27.11.2020
Se va afişa la avizierul unităţii şi pe

pagina de internet a instituției

4.
Afișarea planificarii pentru susținerea

interviului 27.11.2020
Se va afişa la avizierul unităţii şi pe

pagina de internet a instituției

5.
Susținerea interviului de către

candidați 28.11.2020 – 02.12.2020

6.
Afișarea listei cu personalul

selecționat 03.12.2020
Se va afişa la avizierul unităţii şi pe

pagina de internet a instituției

7.
Planificarea personalului selecționat

pentru efectuarea evaluării
psihologice

03.12.2020
Se va afişa la avizierul unităţii şi pe

pagina de internet a instituției

8. Efectuarea evaluării psihologice 04.12.2020

9.
Afișarea rezultatelor examinării

psihologice 04.12.2020
Se va afişa la avizierul unităţii şi pe

pagina de internet a instituției

10.

Planificarea personalului selecționat
pentru prezentarea documentelor
care presupun certificarea pentru

conformitate cu originalul

04.12.2020

Se va afişa la avizierul unităţii şi pe
pagina de internet a instituției,

urmând ca personalul selecționat să
se prezinte la ora indicată

11.

Prezentarea documentelor care
presupun certificarea pentru

conformitate cu originalul, de către
candidații selecționați

05.12.2020

ATENȚIE!
Nu se admit contestații cu privire la procedura de selecție pentru încadrarea temporară a

posturilor vacante.

Planificarea la evaluarea psihologică se va realiza doar pentru candidații selecționați, prin grija
Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București-Ilfov,
anterior încadrării.

Candidaţii selecționați 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.isubif.ro secţiunea Despre noi
→Organizare→Cariera→Angajări/concursuri şi consultarea avizierului unităţii.

Candidaţii selecționați trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi
pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi nu vor putea
solicita o reprogramare.

2 Datele privind desfăşurarea procedurii de încadrare temporară şi pot suferi modificări, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi și activităţile specifice
desfăşurate la nivelul unităţii. Această situație va fi afișată la avizierul și pe pagina de internet a instituției.



NESECRET
Pagina 6 din 7

Examinarea medicală se face ulterior, după susținerea probelor din cadrul procedurii de
încadrare temporară, fără concurs.

ATENȚIE!
În situația în care, anterior încadrării un candidat este eliminat din procedura de încadrare

temporară sau nu se va prezenta la post în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ de
încadrare, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat potrivit listei cu rezultatele obținute la
interviu, iar acesta din urmă va parcurge următoarele etape ale procedurii de încadrare temporară

VI. Informaţii suplimentare despre organizarea procedurii de încadrare temporară şi depunerea
documentelor se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealul Spirii” București-Ilfov sau la telefon 021.207.55.00, interior 29137, în fiecare zi lucrătoare, între
orele 09:00 – 14:00.

Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.isubif.ro secţiunea
Despre noi →Organizare→Cariera→Angajări/concursuri şi se afişează la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București-Ilfov, din Municipiul  București, Calea 13 Septembrie nr.
135, Sector 5. Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurii de încadrare
temporară vor fi făcute publice, prin afişarea la avizierul unităţii şi postarea pe pagina oficială de internet
a instituţiei.

ATENȚIE!
Prezentarea candidaților, precum și desfășurarea întregii proceduri de încadrare temporară se vor

realiza cu respectarea măsurilor instituite în vederea prevenirii răspândirii infecției cu virusul Sars-Cov-2.

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a procedurii de încadrare temporară:
Prin înscrierea la această procedură de încadrare temporară, candidaţii îşi manifestă acordul cu

privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a respectivei proceduri.
Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu

privire la toate etapele procedurii de încadrare temporară: înscrierea şi depunerea dosarului în
volum complet, susţinerea interviului.

Interviul va fi inregistrat audio și video.
Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

„Dealul Spirii” București-Ilfov, www.isubif.ro secţiunea Despre noi
→Organizare→Cariera→Angajări/concursuri, precum şi avizierul unităţii organizatoare, întrucât
comunicarea informaţiilor referitoare la procedura de încadrare temporară se va realiza prin aceste
modalităţi.

În perioada procedurii de încadrare temporară, pe pagina de internet se vor posta informaţii
privind mai multe activități, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor
postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de prezenta
procedură.
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VII. Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezentul anunţ:
Anexa nr. 1: Formular Cerere de înscriere;
Anexa nr. 2: Model Curriculum vitae;
Anexa nr. 3: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei;
Anexa nr. 4: Model Tabel nominal cu rudele candidatului;
Anexa nr. 5: Model Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Anexa nr. 6: Model Declarație pe proprie răspundere;
Anexa nr. 7: Model Declaraţie pe propria răspundere privind măsurile Covid - 19;
Anexa nr. 8: Model Declarație evaluare psihologică;
Anexa nr. 9: Model Adeverință medicală;
Anexa nr. 10: Model Consimtământ informat;
Anexa nr. 11: Model Solicitare anulare cerere de înscriere.

e
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Anexa nr. 1
____ _____/____________

Cerere de participare
la procedura de încadrare pentru ocuparea posturilor vacante

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

______________ absolvent(ă) al(a) ____________________________________________________,

forma de învățământ _______________, sesiunea ____________, specializarea

________________________, de profesie _________________________________, salariat(ă) la

_____________________________________, starea civilă __________________, cu serviciul militar

________________, la arma ______________, trecut în rezervă cu gradul _____________________.

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la procedură de încadrare temporară, fără concurs, organizată

de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov în vederea ocupării funcției

de Conducător auto(autospeciale).

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

celelalte informații prevăzute în anunțul nr. ____________/____________.

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

Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Semnătura _________________ Data______________



 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 _____________  

 



Pagina 1 din 1

Anexa nr. 3

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată
personal de către candidat olograf, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau
prescurtări, datată şi semnată.

1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii
(ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a
localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea
civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul
de telefon de acasă şi de la serviciu.

2. Date privind activitatea desfăşurată:
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial

şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se
funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară
activitatea, precizând adresa acestora.

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire
penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele,
când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la
soţie/soţ şi părinţi.

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau
personal – în ce ţări, perioada.

3. Date despre rude:
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală),
domiciliul şi numărul de telefon;
b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele
prevăzute la lit. a).

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele
purtat anterior.

În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii
datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date”



1 În tabel vor fi trecuţi, în ordine: CANDIDATUL, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016, cu modificările şi completările
ulterioare. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimțământul  în rubrica destinată din tabel,  candidatul /personalul MAI va anexa acordul acestora
exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016, cu modificările şi completările ulterioare

Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului1

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
(inclusiv numele purtat

anterior, dacă este cazul)

Gradul
de

rudenie

Data şi locul
naşterii

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia/
Profesia/
Funcţia

Locul de muncă
(adresă/telefon)

Domiciliul
(inclusiv

reședința, dacă
este cazul)

Consimt la
prelucrarea

datelor cu caracter
personal potrivit
Regulamentului
UE nr. 679/2016
cu modificările și

completările
ulterioare

1.
C.N.P. -

2.
C.N.P. -

3.
C.N.P. -

4.
C.N.P. -

5.
C.N.P. -

6.
C.N.P. -

7.
C.N.P. -

8.
C.N.P. -

9.
C.N.P. -

10.
C.N.P. -

Data _____________ Semnătura _____________________
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Anexa nr. 5

DECLARAŢIE
de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

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 procedură de încadrare temporară în vederea ocupării posturilor de Conducător
auto(autospeciale), fără concurs, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii",
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.

Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi
fi declarat admis, îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări de specialitate prin Inspectoratul
pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București - Ilfov, cunoscând faptul că în situaţia în care vor
rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, voi fi eliminat din procedura de încadrare
temporară/nu voi fi încadrat(ă).

În situația în care, după încadrare, în urma verificărilor specifice realizate se va constata
neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală și/sau a cerințelor de conduită, îmi exprim acordul să
fiu trecut în rezervă.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date, precum și cu înregistrarea audio și video a interviului din prezenta
procedură de încadrare temporară.

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare)
şi mi-au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă
_______________________________________________ (se scrie motivul – la cerere, demisie, alt
motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.

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

Data _____________ Semnătura _________________
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Anexa nr. 6
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"DEALUL SPIRII" BUCUREŞTI-ILFOV

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata,………………………………………………………………..,
domiciliat(ă) în…………………………………………………………………………………….,
str. ………………………………………………….…………………….……………………….,
nr. ………, bl. …….., sc …..., ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu
B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP …………………………………………….,
declar pe proprie răspundere că:

- am/nu am capacitate deplină de exerciţiu;

- am/nu am antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

- sunt/nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

- am fost/nu am fost destituit dintr-o funcţie publică;

- mi-am încetat/nu mi-am încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în

ultimii 7 ani;

- am desfășurat/nu am desfășurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Se vor bara/tăia situațiile care nu corespund.
Cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal, in ceea ce privește falsul în declarații

(declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane sau unei unități în care aceasta

își desfășoară activitatea in vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru

altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acestei

consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amend ă).

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând ca declarațiile inexacte sunt

pedepsite conform legii.

Data                                                                                                              Semnătura,

…………… …………………..



T
Documentul conţine date cu caracter personal protejate de 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!
Pagina 1 din 1

Anexa nr. 7MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"DEALUL SPIRII" BUCUREŞTI-ILFOV

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata,………………………………………………………………..,

domiciliat(ă) în…………………………………………………………………………………….,

str. ………………………………………………….…………………….……………………….,

nr. ………, bl. …….., sc …..., ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu

B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP …………………………………………….,

declar pe proprie răspundere că:

Cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal, în ceea ce privește falsul în declarații

(declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane sau unei unități în care aceasta

își desfășoară activitatea in vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru

altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acestei

consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amend ă).

- Nu am luat contact cu persoane infectate/suspecte de infectare cu noul coronavirus

(SARS-CoV-2) și că nu am călătorit în ultimile 2 luni în afara teritoriului național, nu m-am aflat

în izolare la domiciliu sau în carantină.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând ca declarațiile inexacte sunt

pedepsite conform legii.

Data Semnătura,

…………… …………………..
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Anexa nr. 8MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"DEALUL SPIRII" BUCUREŞTI-ILFOV

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)_________________________________________________
C.N.P. ____________________________, în calitate de candidat la procedură de
angajare organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii”
București Ilfov în vederea ocupării funcţiei Conducător auto(autospeciale), declar
pe propria răspundere că în ultimele 6 luni nu am fost/am fost* evaluat psihologic
pentru încadrare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și am fost declarat
APT/INAPT* psihologic.

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

* Se vor bara/tăia situațiile care nu corespund.

Data Semnătura,

…………… …………………..



Anexa nr. 9

Cabinet medical
...............................................................................................................
(numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei)
Nr. ......................./……….................

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

Se adevereşte că dl/dna ............................................................................., născut(ă) în anul ….......,
luna …...., ziua ....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. ……........., emis(ă) de ...............................
la data ..................., cod numeric personal I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, este
înscris(ă) pe lista de capitaţie începând cu data .........................

Antecedentele personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecţie COVID-
19, boli acute, severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice, boli neuropsihice şi, în mod
distinct, toxicomaniile (inclusiv alcoolismul etc.). Se acordă o atenţie deosebită afecţiunilor
endocrino-metabolice - obezitate; afecţiunilor tiroidiene, afecţiunilor oftalmologice - miopie,
hipermetropie, discromatopsii; afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice -
scolioze, cifoze, picior plat, deformaţii diverse1))

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Numărul de zile de incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12 luni .....................................
Examen clinic general:
Talia ................................ Greutatea ................ I.M.C. (indice de masăcorporală)...........................
T.A. (tensiune arterială) .......................................... Frecvenţa cardiacă ..........................................
Electrocardiogramă: ..........................................................................................................................
(Se consemnează rezultatul electrocardiogramei)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Concluzii:
APT/INAPT pentru efort fizic
POATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ MAI
POATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI
Data …………………………………………….
Semnătura şi parafa medicului de familie

NOTĂ:
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, vă asumaţi întreaga responsabilitate privind acurateţea şi

corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi ştampila cabinetului de medicină de familie.
Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului

European şi al Consiliului 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 (Regulamentul general
privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal
invocat.

1 Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice aprobate
prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului
justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului
medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de
ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru
candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Anexa nr. 10
Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 105/2020

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________,
CNP__________________ domiciliat(ă) în localitatea ____________________________________,
judeţul/sectorul ____________________, str. ____________________________, bl. _________, sc. __
etaj ___, ap. ___, telefon _______________, în calitate de candidat la procedură de încadrare temporară,
în vederea ocupării posturilor de execuţie vacante, fără concurs, organizată de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii", declar că am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea
medicală a se face în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind
examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care
formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de
încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.

Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza
baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de
învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării
elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii
care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului
justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe,
directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea
examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de
ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în
unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională,
pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi
chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările
ulterioare.

Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de concurs
şi că în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituţiile de
învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi asum consecinţele ce
derivă din aceasta.

Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu sufăr de boli
neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice
natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea probelor
sportive de către subsemnatul(a).

Data _____________ Semnătura _________________
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Anexa nr. 11
____ _____/_____1

Solicitare de anulare a cererii de înscriere
la procedura de încadrare temporară

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 anularea cererii de înscriere la procedură de încadrare temporară fără

concurs organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov, potrivit

anunțului nr. ____________ din _____________ în vederea ocupării funcției de Conducător

auto(autospeciale), transmisă pe adresa SRU@ISUBIF.RO în data de _____________la ora

_____________.

Solicit aceasta întrucât doresc să depun o nouă cerere însoțită de documentele necesare

constituirii dosarului de recrutare, în volum complet.

Semnătura _________________ Data______________
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