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  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE     NESECRET 

                DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ    Ex.UNIC 

       INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                     Nr. 1358766  

                INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ     Bucureşti, 29.12.2021 

            „DEALUL SPIRII” BUCUREŞTI-ILFOV 

                            
    

 

ANUNŢ 
 

 

I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti, Ordinul nr. 321 din 12.10.2007 pentru aplicarea, în unităţile M.A.I., a unor dispoziţii din 

Legea nr. 384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umaneîn unităţile militare ale M.A.I., toate 

cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului inspectorului general al I.G.S.U. nr. 2482/I.G. din 

18.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

posturilor vacante de soldaţi şi gradaţi profesionişti, completat prin Ordinul inspectorului general al 

I.G.S.U. nr. 142512 din 19.11.2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti-

Ilfov cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Calea 13 Septembrie, nr. 135, sector 5, organizează concurs 

pentru recrutarea şi selecţia din rândul personalului civil ce nu deţine calitatea de cadru 

militar/poliţist în activitate/rezervă, în vederea angajării în corpul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti în scopul ocupării a 95 posturi vacante de soldat profesionist (servant) prevăzute în cadrul 

subunităţilor de intervenţie. 

 

II. Definirea sumară a atribuţiilor postului: 

- execută serviciul operativ participând la misiuni specifice în situaţii de urgenţă care implică 

întrebuinţarea autospecialelor şi utilajelor de stins incendii, (îndeplinind atribuţiile servantului 2 sau 3 în 

cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă şi spumă de capacitate mare/medie, ori pe cele ale 

servantului 2 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă şi spumă de capacitate mică în care este 

nominalizat conform Planului cu organizarea serviciului operativ şi de zi), precum şi la alte misiuni care nu 

presupun pregătire paramedicală; 

- răspunde de întreţinerea şi păstrarea în stare bună de funcţionare a aparaturii specifice, 

echipamentelor, materialelor din dotare, precum şi de întreţinerea sectoarelor repartizate; 

- participă la programul de pregătire a personalului operativ; 

- execută serviciul de zi şi de pază şi îndeplineşte atribuţiile categoriei de serviciu în care este numit. 

 

III. Cerinţele postului: 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: Soldat profesionist. 

2. Gradul militar necesar ocupantului postului: Soldat. 

3. Pregătirea necesară ocupantului postului: 

3.1. Pregătire de bază: învăţământul general obligatoriu. 

3.2. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: - autorizaţie de acces la informaţii clasificate 

de nivel „secret de serviciu”, după încadrare. 

4. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: Apt medical. 

5. Trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic. 

 

IV. Pentru a fi recrutate şi selecţionate pentru angajare în corpul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti, persoanele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de recrutare: 

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) sunt absolvenţi cel puţin al învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) au solicitat, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist; 

d) sunt declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică. 
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Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare 

medicală şi o evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru 

candidaţii declaraţi «admis». În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, 

procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.  

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. 

ATENŢIE!  

Candidaţii declaraţi «admis» trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost 

planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, precum şi pentru examinarea medicală, având asupra 

lor documentele de legitimare valabile. 

e) sunt apţi din punct de vedere fizic; 

f)  au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; 

g) nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru 

săvârşirea de infracţiuni; 

h) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membriai unor 

organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei 

militare; 

i) nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi 

comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, 

se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat 

profesionist, să renunţe la această calitate; 

j) nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se 

angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate. 

Candidaţii care au efectuat anterior serviciul militar prin una dintre formele prevăzute de lege pot fi 

recrutaţi şi selecţionaţi pentru angajarea ca soldat/gradat profesionist, indiferent de arma sau specializarea 

trecută în livretul militar. 

ATENŢIE! 

Nu se admit derogari de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în prezentul 

anunţ! 

 

V. Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea 

participării la concurs, data limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul care 

gestionează problematica specifică concursului:  

1) Candidaţii care doresc să participe la concurs vor transmite exclusiv electronic, în format .pdf, 

pe adresa de e-mail CONCURSURI@ISUBIF.RO, până la data de 21.01.2022, ora 16.00, doar cererea de 

înscriere la concurs, conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ; 

ATENŢIE! 

Cererea de înscriere trebuie completată olograf, lizibil şi cu respectarea tuturor paragrafelor indicate 

în document! Totodată, cererea de înscriere trebuie datată şi semnată! 

Mail-ul de înaintare al cererii de înscriere va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma 

”Inscriere_concurs_SGP” urmat de numele şi prenumele candidatului (Exemplu: Înscriere_concurs_ 

SGP_Marinescu_Ioan). 

   După transmiterea email-ului de înaintare al cererii de înscriere, în intervalul normal de lucru, 

respectiv între orele 08.00 – 16.00 al fiecărei zile lucrătoare, se va formula un răspuns in format de ”reply” 

în care se va confirma primirea solicitării şi se va menţiona numărul de înregistrare al cererii de 

înscriere, urmând ca persoana candidatului să fie anonimizată cu respectivul număr. 

  Pe parcursul concursului, persoana candidatului va fi indicată doar prin folosirea numărului în 

cauză. 

  În situaţia în care candidatul nu primeşte numărul de înregistrare al cererii de înscriere în termen 

de 2 zile lucrătoare de la transmitere, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, 021.207.55.00, interior 29315, 

în fiecare zi lucrătoare între orele 08.00-16.00. 

 Prin depunerea cererii de înscriere la concurs, candidaţii îşi exprimă acordul cu privire la condiţiile 

şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului, 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, precum şi 

pentru ca proba de concurs să fie înregistrată audio-video. 
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2) Candidaţii care au transmis cererea de înscriere în conformitate cu prevederile indicate mai sus, 

vor transmite exclusiv electronic, în format .pdf, pe adresa de e-mail CONCURSURI@ISUBIF.RO, până 

la data de 11.02.2022, ora 16:00, următoarele documente: 

a) curriculum vitae semnat şi datat (în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 6 la 

prezentul anunţ); 

b) copii ale documentelor din care să reiasă, cel puţin, absolvirea învăţământului general obligatoriu 

(documentele de studii vor fi însoţite de suplimente la diplome/foaia matricolă, după caz). 

Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, 

respectiv maximum 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se 

calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. 

c) copii ale actului de identitate, 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; 

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului 

de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

e) autobiografia (conform îndrumarului din Anexa nr. 7 la prezentul anunţ) semnată şi datată şi 

tabelul nominal cu candidatul, rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului, (conform modelului din 

Anexa nr. 8 la prezentul anunţ) semnat şi datat; 

 

ATENŢIE!  

Autobiografia se întocmeşte olograf de către candidat cu un instrument de scris cu 

pastă/cerneală albastră. 

f) cazier judiciar aflat în termenul de valabilitate de 6 luni de la data emiterii sau consimţământ 

expres în vederea obţinerii extrasului de cazier judiciar (conform modelului din Anexa nr. 11 la prezentul 

anunţ), semnat şi datat; 

g) o fotografie color 9x12 cm (se va depune ulterior în format letric în momentul confruntării 

documentelor potrivit pct. IX alin.(2) din prezentul anunţ);  

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie1 (conform modelului din Anexa nr. 9 la 

prezentul anunţ), în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a 

candidaţilor la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea 

la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, conform modelului 

anexat. 

i) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi 

muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de 

către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 

j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, (conform modelului 

din Anexa nr. 5 la prezentul anunţ), semnată şi datată; 

k) consimţământul informat, (conform modelului din Anexa nr. 10 la prezentul anunţ) privind 

condiţiile de efectuare a examinării medicale, semnat şi datat; 

l) alte documente justificative în situaţia în care se vor aplica criteriile de departajare, respectiv  

copii ale documentelor din care să rezulte deţinerea experienţei în domenii de activitate specifice situaţiilor 

de urgenţă: servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, servicii private pentru situaţii de urgenţă, 

voluntariat în domeniul situaţiilor de urgenţă, salvamont, salvaspeo, prim-ajutor, alpinism, activitate de 

scufundare, după caz şi copii ale documentelor ultimului nivel de studii absolvit (însoţite de suplimente la 

diplomă/foaie matricolă). 

  Documentele depuse se denumesc corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. CV, tabel 

rude, carte de identitate, etc. ) 

Email-ul de inaintare al documentelor de mai sus va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma ”Dosar 

_recrutare_SGP” urmat de numele şi prenumele candidatului (Exemplu:Dosar_recrutare_ 

SGP_Marinescu_Ioan). 

 

                                                 
1În situaţia în care antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecţiunile 

medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute la art. 3, candidaţii prevăzuţi la art. 3 din 

ordin sunt declaraţi «INAPT» de medicul de unitate, care completează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la 

art. 3 şi consemnează «NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ care formează personal pentru nevoile 

M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.». În această situaţie, procedura de recrutare şi selecţie încetează. Declararea inaptitudinii nu se contestă. 
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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 autenticităţii 

documentului sau sunt ilizibile. Totodată, documentele plastifiate nu vor fi acceptate. 

 De asemenea, nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care cererea de înscriere şi/sau 

documentele indicate la literele e, f-privind consimtământul expres, j şi k nu sunt semnate şi datate. 

 La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile de recrutare, 

condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute în prezentul anunţ, respectiv 

cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în 

prezentul anunţ. 

Prin depunerea cererilor de înscriere, candidaţii iau la cunoştinţă despre faptul că aprobarea 

înscrierii la concurs nu induce în mod obligatoriu participarea la concurs, aceasta fiind aprobată numai după 

verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor stabilite. 

   

VI. Validarea dosarelor de recrutare: 

Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor şi criteriilor de participare la concurs se 

realizează pe tot parcursul perioadei de înscriere şi de întocmire a dosarului de candidat. 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, se afişează la avizierul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov şi se postează pe pagina de 

internet a unităţii, respectiv www.isubif.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei 

probe. 

Rezultatul verificării dosarelor de recrutare nu poate fi contestat. 

 

VII. Susţinerea probelor de concurs: 

Probele de concurs se susţin la centrul de selecţie constituit la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, situat în Municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 135, 

sector 5, conform unui grafic stabilit de către comisia de concurs (data şi ora, locul desfăşurării şi alte 

informaţii cu privire la probe) ce va fi afişat în timp util la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a 

instituţiei. 

Probele de concurs constau în: 

A. Probe eliminatorii: „Urcarea pe scară”, conform anexei 1 la prezentul anunţ, respectiv 

„Deplasarea în subsol întunecat”, conform anexei 2 la prezentul anunţ; 

B. Evaluarea performanelor fizice: ”Parcurgerea unui traseu practiv-aplicativ”, conform anexei 3 

la prezentul anunţ.  

 Traseul practic-aplicativ se organizează, se susţine şi se apreciază conform prevederilor Anexei 3^2 

şi Anexei 28 din Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile 

militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare. 

Probele eliminatorii se aplică pentru verificarea existenţei fobiilor incompatibile cu sarcinile, 

îndatoririle şi responsabilităţilor posturilor scoase la concurs. 

ATENŢIE! 

La fiecare dintre probele menţionate candidaţii susţin o singură încercare. Candidatul care nu 

promovează o probă este declarat „RESPINS” şi nu mai continuă susţinerea celorlalte probe.    

La probele de concurs nu se admit contestaţii, repetări sau reverificări. 

Probele de concurs se înregistrează audio şi video pe întreaga perioadă de desfăşurare, fără 

întrerupere.   

Clasificarea candidaţilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, conform pct. III 

din Anexa 3^2 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile 

militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, în urma susţinerii probei de evaluare a 

performanţei fizice, în limita locurilor scoase la concurs. 

În situaţia în care, în urma desfăşurării probei de evaluare a performanţelor fizice, mai mulţi 

candidaţi situaţi pe ultimul loc în lista celor declaraţi „admis” au aceeaşi notă, aceştia se departajează prin 

aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii de departajare: 

a. Criteriul 1 – deţinerea experienţei în domenii de activitate specifice situaţiilor de urgenţă: 

servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, servicii private pentru situaţii de urgenţă, voluntariat 

în domeniul situaţiilor de urgenţă, salvamont, salvaspeo, prim-ajutor, alpinism, activitate de 

scufundare. Criteriul se consideră a fi îndeplinit indiferent de perioada de activitate pe care a 

http://www.isubif.ro/
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acumulat-o candidatul. Experienţa acumulată în domeniile de activitate specifice situaţiilor de 

urgenţă se atestă prin prezentarea documentelor doveditoare: contract de muncă, contract de 

colaborare, certificat de voluntariat etc.  

b. Criteriul 2 – deţinerea calităţii de soldat sau gradat rezervist voluntar/profesionist; 

c. Criteriul 3 – timpul realizat la proba eliminatorie „Deplasarea în subsol întunecat”. Se ia în 

calcul cel mai mic timp realizat. 

d. Criteriul 4 – studii absolvite. Se iau în considerare studiile absolvite în ordinea nivelului de 

calificare, de la cel mai înalt nivel de calificare la cel mai mic, conform H.G. nr. 918/2013 

privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dacă situaţia de egalitate se menţine şi după aplicarea succesivă a criteriilor de departajare, 

candidaţii vor fi supuşi unui interviu. 

 

VIII. Graficul desfăşurării concursului: 

Activitate Termen/Perioada Observaţii 

Candidaţii transmit cererea de înscriere la 

adresa de e-mail: concursuri@isubif.ro 

până la data de 21.01.2022,  

 ora 16.00 

Cererea de înscriere va fi 

inaintată în format .pdf, pe 

adresa de e-mail 

concursuri@isubif.ro. 

Depunerea de către candidaţi a celorlalte 

documente constitutive ale dosarului de 

recrutare la adresa de e-mail: 

concursuri@isubif.ro 

până la data de 11.02.2022,   

ora 16.00 

Documentele vor fi inaintate în 

volum complet, în format .pdf, 

pe adresa de e-mail 

concursuri@isubif.ro. 

Afişarea listei candidaţilor care nu 

îndeplinesc condiţiile de participare la 

concurs 

Până la data de 27.02.2022 

inclusiv 

Se va afişa la avizierul unităţii 

şi pe pagina de internet a 

instituţiei 

Desfăşurarea probelor de concurs2 

Conform graficului stabilit de către comisia de concurs ce va fi 

afişat în timp util la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a 

instituţiei 

Afişarea rezultatelor finale ale concursului 

Conform graficului stabilit de către comisia de concurs ce va fi 

afişat în timp util la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a 

instituţiei 

Planificarea candidaţilor la evaluarea 

psihologică 

Informaţiile despre locaţie, dată şi ora susţinerii se vor afişa în 

timp util la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a instituţiei, 

pentru candidaţii declaraţi admis 

Afişarea rezultatelor la evaluarea 

psihologică 

Imediat după primirea rezultatului, prin afişarea la avizierul 

unităţii şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Programarea candidatilor la examinarea 

medicală 

Informaţiile despre locaţie, dată şi ora susţinerii se vor afişa în 

timp util la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a instituţiei 

pentru candidaţii declaraţi admis şi apt la evaluarea psihologică 

Afişarea rezultatului la examinarea 

medicală 

Imediat după primirea rezultatului, prin afişarea la avizierul 

unităţii şi pe pagina de internet a instituţiei. 
 

 

 

 

 

 

IX. Alte informaţii de interes: 

 

                                                 
2 Pentru participarea la probele de concurs, candidaţii vor prezenta documente justificative corespondente uneia din 

cele 4 situaţii reglementatede prevederile art. 12 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 1090 din 6 octombrie 2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv dovada 

vaccinării, dovada că se regăseşte între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, 

prezentarea unui rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore sau al unui rezultat negativ 

certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore. 

 

mailto:concursuri@isubif.ro
mailto:concursuri@isubif.ro
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 În cazul în care, un candidat declarat ”admis” la probele de concurs este declarat ”inapt” la evaluarea 

psihologică sau examinarea medicală, ori din alte motive care ţin exclusiv de persoana acestuia, procedura 

de angajare va fi continuată prin ofertare către candidatul clasat pe următorul loc, în ordinea 

descrescătoare a notelor obţinute, cu condiţia ca acesta să fi promovat toate probele. 

 Candidaţii declaraţi „admis” în urma susţinerii probelor de concurs, vor fi anunţaţi să se 

prezinte în vederea constituirii dosarului de recrutare în formă fizică, conform precizărilor din 

anunţ, drept pentru care, potrivit prevederilor art. 62 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016, aceştia 

vor depune următoarele documente, astfel: 

o în original: cererea de înscriere; CV-ul; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi 

acceptării condiţiilor de recrutare; autobiografia; tabelul nominal cu rudele 

candidatului; extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; adeverinţă 

medicală eliberată de medicul de familie; consimţământul informat; aviz psihologic din 

care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor 

letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, 

de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în 

condiţiile legii, fotografie color 9x12 cm;  

o prezintă originalul pentru: copiile documentelor care atestă, cel puţin, absolvirea 

învăţământului general obligatoriu, copiile actului de identitate, certificatelor de 

naştere/căsătorie, 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. 

După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semnează de 

către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului 

după certificarea copiilor. 

 Documentele care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului pot fi depuse şi în copie 

legalizată, situaţie în care nu mai este necesară prezentarea documentelor în original de către candidat.  

 În situaţia în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu 

prezintă documentele în original, în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în 

care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor 

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

procedura în vederea angajării. 

 La constituirea dosarului în formă fizică, candidaţii declaraţi „admis” vor avea asupra lor şi 

un dosar tip plic, de carton. 

Candidaţii declaraţi „admis”, prin grija structurii de resurse umane, vor fi programaţi în vederea 

susţinerii evaluării psihologice, cu excepţia cazurilor în care aceştia au fost evaluaţi psihologic pentru a 

participa la concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de soldat profesionist, iar avizul 

psihologic este în termenul legal de valabilitate de 6 luni. 

Candidaţii declaraţi «Admis» în urma procesului de selecţie, în limita locurilor scoase la concurs, 

sunt luaţi în evidenţă pe timpul perioadei de formare de către structura de resurse umane a Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii”Bucureşti-Ilfov. 

Ulterior perioadei de formare, candidaţii declaraţi «Admis» vor încheia un prim contract cu unitatea 

militară de recrutare, pe o durată de 4 ani, fiind numiţi în funcţii, conform nevoilor unităţii.  

 

 IMPORTANT! 

 Alte date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului şi depunerea documentelor 

se mai pot obţine în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 

021.207.55.00, interior 29315 sau pe pagina de internet a instituţiei (www.isubif.ro). 

  În situaţia în care pagina de internet a instituţiei nu este operaţională, informaţiile de interes se vor 

posta pe pagina de internet a eşalonului superior (www.igsu.ro). 

 De asemenea, candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, locul şi/ sau alte informaţii 

referitoare la desfăşurarea etapelor de concurs, aceştia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea 

permanentă a paginii de internet şi a avizierului inspectoratului.  

 Adresăm rugămintea de a nu se solicita informaţii suplimentare folosind adresa de e-mail pentru a 

evita îngreunarea procesului de înscriere şi depunere a documentelor constitutive ale dosarelor de recrutare. 

 Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul Inspectoratului pentru 

http://www.isubif.ro/


Nesecret 

7 / 7 

Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov – Serviciul Resurse Umane, în fiecare zi de 

luni până vineri în intervalul orar 0900-1500. 
 Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la 

toate etapele concursului.  

 

X. Anexele nr. 1 – 11 fac parte integrantă din anunţ: 

Anexa nr. 1: Proba eliminatorie „Urcarea pe scară”; 

Anexa nr. 2: Proba eliminatorie „Deplasare în subsol întunecat”;  

Anexa nr. 3: Evaluarea performantelor fizice; 

Anexa nr. 4:Formular Cerere de înscriere ; 

Anexa nr. 5: Formular Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 

Anexa nr. 6:Model Curriculum Vitae; 

Anexa nr. 7:Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 

Anexa nr. 8:Tabel nominal cu rudele candidatului; 

Anexa nr. 9:Model de adeverinţă medicală ce trebuie completată de medicul de familie; 

Anexa nr. 10:Formular Consimţământul informat;  

Anexa nr. 11:Formular Consimţământ privind solicitare extras de pe cazierul judiciar. 

 

 

 

 



NESECRET 

Ex. UNIC   

Anexa 1 la anunţul 

nr. 1358766 

Bucureşti, 29.12.2021 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      

                DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ     
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Proba eliminatorie „Urcarea pe scară” 

 

 

 
I. Descrierea probei: 

Proba constă în urcarea pe scara culisantă până la nivelul etajului al II-lea al turnului de 

instrucţie, coborârea şi revenirea pe sol. 

Linia de start se trasează la o distanţă de 0,5 m de baza scării culisante.  

Baza scării culisante se amplasează la o distanţă de 2 m de baza turnului de instrucţie 

În aşteptarea semnalului de start candidatul va avea ambele picioare pe sol şi mâinile pe 

lângă corp.  

La semnalul „START”, concurentul începe urcarea, atinge cu mâna pervazul ferestrei de la 

etajul II al turnului de instrucţie după care coboară treptele scării până la sol. 

Executarea corectă a probei presupune prinderea succesivă cu mâinile a treptelor. 

Proba se consideră încheiată în momentul în care ambele picioare ating solul. 

II. Echipamentul necesar parcurgerii probei: 

Pentru parcurgerea probei concurenţii se echipează cu: echipament sportiv, cască, brâu 

pompier (centură de siguranţă) şi pantofi sport.  

III. Evaluarea probei: 

Este declarat „ADMIS” concurentul care a executat corect proba în maximum 90 de 

secunde. 

În cazul folosirii lonjeroanelor concurentul este declarat „RESPINS”. 
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Proba eliminatorie „Deplasare în subsol întunecat” 

 

 

 
I. Descrierea probei: 

Proba constă în parcurgerea unui traseu cu lungimea de 20 metri şi lăţimea cuprinsă între 

2,5 – 3 metri, amenajat în subsolul întunecat la unei clădiri.  

Candidatul parcurge traseul echipat cu aparatul de respirat cu aer comprimat având vizorul 

obturat.  

Pe parcursul traseului se amplasează 4 obiecte pe care candidaţii trebuie să le găsească şi să 

le identifice.  

Candidatul este condus la linia de start de 2 membri ai comisiei şi este aşteptat la linia de 

sosire de alţi 2 membri. 

La semnalul „START” concurentul începe deplasarea pe traseul stabilit, încercând să 

găsească şi să identifice cât mai multe dintre cele 4 obiecte dispuse aleatoriu pe traseu şi să 

ajungă la linia de sosire în timp util. 

Candidatul este anunţat de membrii comisiei atunci când ajunge la linia de sosire. 

La finalul probei candidatul comunică membrilor comisiei/subcomisiei de concurs 

denumirea obiectelor identificate şi poziţia aproximativă a acestora.  

 

II. Echipamentul necesar parcurgerii probei: 

Pentru parcurgerea probei concurenţii se vor echipa cu: costum de protecţie pentru 

pompieri, cască, brâu pompier (centură de siguranţă), aparat de respirat cu aer comprimat. 

III. Evaluarea probei: 

Pentru a fi declarat„ADMIS”, candidatul trebuie să identifice minimum 2 obiecte şi să 

obţină un timp final de maximum 3 minute.  

Pentru fiecare obiect neidentificat candidatul este penalizat cu câte 20 de secunde. 

Timpul final se calculează adăugând la timpul obţinut valoarea penalizărilor. 
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Proba, normele şi baremele pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal military 

pentru evaluarea performanţei fizice pentru candidaţii la concursurile pentru nevoile MAI, pe locurile destinate 

formării iniţiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi pentru 

ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentruSituaţii de Urgenţă şi 

ale unităţilor subordinate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar 

 
I.Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei fizice 

1.Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor 

care îl compun, prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. În situaţiile 

expres precizate în cadrul prezentei anexe candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde/obstacol. La final, penalizările acumulate 

sunt consemnate în borderou şi adunate la timpul cronometrat, rezultând timpul total. În situaţia în care candidatul nu parcurge 

un obstacol este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat 

2.Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată condiţiilor de desfăşurare a probelor în sala de sport (pantofi de sport, 

tricou, pantaloni scurţi sau trening). 

3.Este declarat "promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2'15". Performanţa obţinută de candidaţi şi 

calificativul acordat ("promovat"/"nepromovat") se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. 

4.Pe timpul şi după susţinerea probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 

5.Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea 

acestuia "nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon. 

6.Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al 

comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură. 

7.Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru executarea probei, pe 

timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuţiile greşite. 

8.Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul 

destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei. 

9.Înaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a 

acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare. 

10.Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie 

şi se asigură gratuit. 

11.Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură. 

12.Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezenţa a cel puţin doi martori din rândul candidaţilor. 

13.Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea organizatorilor. 

14.Traseul practic-aplicativ conţine un număr de 9 obstacole, având culoarul cu lăţimea de 2 metri. 

15.Desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea membrilor subcomisiei/comisiei, cu acordul preşedintelui 

subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşura în condiţii normale. Candidaţii sunt anunţaţi cu privire 

la modificările apărute în Graficul concursului. 

16.În situaţia în care, pe timpul executării probei, candidatul aduce modificări elementelor de delimitare ale culoarelor ce 

urmează a fi parcurse, acesta este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat". 

II.Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a 

execuţiei: 

1.START 

La semnalul evaluatorului, candidatul, folosindu-se de un element ajutător, asigurat de organizator, ia poziţia "atârnat" la 

bara pentru tracţiuni, cu braţele întinse, cu priză la alegere. În momentul în care candidatul este în poziţia "atârnat" la bara 

pentru tracţiuni şi picioarele nu ating solul sau un alt punct de sprijin, evaluatorul dă comanda "START" şi implicit începe 

proba. Cronometrarea începe la prima mişcare de ascensiune a candidatului. 

2.Tracţiuni la bară fixă (obstacolul nr. 1): 

Se execută obligatoriu 3 tracţiuni din poziţia "atârnat", cu braţele întinse, ca priză la alegere. O execuţie este corectă atunci 

când în poziţia atârnat cu braţele întinse, picioarele nu ating solul sau alt punct de sprijin, iar la ridicare bărbia depăşeşte 

nivelul barei. Evaluatorul numără cu voce tare execuţiile corecte. În situaţia unei execuţii incorecte se precizează cu voce 

tare numărul de execuţii corecte effectuate până în acel moment. 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 

a.pierde priza la bară, cu ambele mâini; 

b.atinge solul; 

c.nu execută numărul obligatoriu de 3 (trei) tracţiuni. 



Caracteristici tehnice ale obstacolului: bară tracţiuni poziţionată la înălţimea de 2,7 metrifaţă de sol, un element ajutător care 

săpermită candidatului luarea poziţiei "atârnat". 

3.Deplasare 10 metri spre înainte. 

4.Două rostogoliri succesive înainte, pe saltele (obstacolul nr. 2): 

Candidatul execută 2 (două) rostogoliri successive înainte. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care 

depăşeşte, în lateral, spaţiul saltelelor, la una dintre rostogoliri. 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 

a.refuză executarea rostogolirilor; 

b.depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară; 

c.execută o singură rostogolire; 

d.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: 2 saltele de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare 

saltea are lungimea = 2 metri şi lăţimea = 1 metru. 

5.Deplasare 5 metri spre înainte. 

6.Deplasare în echilibru pe două bănci de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 3): 

Se ridică două greutăţi (gantere) depozitate în faţa a două bănci de gimnastică, se efectuează urcarea şi deplasarea pe băncile 

de gimnastică transportând ambele greutăţi, după parcurgerea acestora se coboară şi se depozitează greutăţile în spaţiile 

marcate pentru fiecare. 

În situaţia în care, pe timpul execuţiei după urcarea pe banca de gimnastică, candidatul atinge solul, cade de pe aparat, scapă 

una sau ambele greutăţi, acesta este obligat să reia parcurgerea obstacolului de la început, prin urcarea pe banca de 

gimnastică cu transportul simultan al greutăţilor. 

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care amplasează una sau ambele greutăţi, total sau parţial, în afara 

spaţiului marcat. 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 

a.refuză executarea deplasării cu transportul simultan al greutăţilor pe tot parcursul obstacolului; 

b.cade de pe obstacol a doua oară; 

c.scapă una sau ambele greutăţi a doua oară; 

d.răstoarnă banca pe timpul deplasării; 

e.ocoleşte obstacolul; 

f.refuză reluarea abordării obstacolului. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: două gantere a câte 10 kilograme, depozitate fiecare într-un spaţiu marcat, cu 

dimensiunile de 0,50 metri X 0,50 metric, simetric pe direcţia de deplasare, la distanţa de un metro înaintea primei bănci 

dintr-un ansamblu de două bănci de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare bancă are 

lungimea de 3 metri, lăţimea de 0,26 metri şi înălţimea de 0,35 metri. Spaţiile de depozitare finale au dimensiunea de 0,50 

metri X 0,50 metri şi sunt marcate simetric pe direcţia de deplasare, la distanţa de un metru. 

7.Ocolire jalon prin stânga. 

8.Deplasare un metru spre înainte. 

9.Deplasare prin "aparatul de trecere prin spaţii înguste (tunel)" (obstacolul nr. 4): 

Candidatul se apleacă şi se deplasează prin obstacolul marcat, printr-un procedeu la alegere. Candidatul este eliminat din 

concurs şi declarat "nepromovat" în situaţia în care nu execută trecerea prin aparatul de trecere prin spaţii înguste. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: tunel acoperit, închis la intrare şi ieşire cu material textilopac, cu înălţimea = 0,70 

metri, lăţime = 0,70 metri, lungime = 10 metri. 

10.Deplasare 8 metri spre înainte. 

11.Săritură în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 5): Din alergare, candidatul execută bătaia pe ambele 

picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a 

picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu 

altă parte a corpului. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 

a.nu efectuează bătaia pe ambele picioare; 

b.se sprijină pe obstacol cu o singură mână; 

c.atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor de sprijin a săriturii; 

d.atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor. 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 

a.refuză parcurgerea obstacolului; 

b.se opreşte în faţa obstacolului; 

c.dărâmă obstacolul; 

d.aterizează tot la locul de desprindere a săriturii; 

e.încalecă sau/şi se caţără pe obstacol; 

f.rămâne pe obstacol; 

g.reia elanul; 

h.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: capra de gimnastică cu înălţimea = 1,30 metri, o saltea de gimnastică dispusă la 

aterizare, grosime = 3 - 5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. 

12.Deplasare 2 metri spre înainte. 

13.Ocolire jalon prin dreapta. 

14.Deplasare 7 metri spre înainte. 



15.Trecere prin săritură peste saltea (obstacolul nr. 6):Din deplasare, candidatul execută trecerea prin săritură peste o saltea 

de gimnastică. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 

a.atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare; 

b.calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare. 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 

a.refuză să execute săritura; 

b.calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa; 

c.parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei; 

d.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: saltea de gimnastică lungime = 2metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3 - 5 centimetri, 

marcată la 1 centimetru de marginilesaltelei cu bandă de culoarealbă, cu lăţimea de 2 centimetri. 

16.Deplasare 5 metri spre înainte. 

17.Trecere peste calul de gimnastică fără mânere (obstacolul nr. 7): 

Candidatul execută trecerea peste calul aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează şi 

continuă deplasarea. 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 

a.refuză parcurgerea obstacolului; 

b.dărâmă obstacolul; 

c.trece pe sub obstacol; 

d.reia elanul; 

e.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: cal de gimnastică înălţime = 1,50metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, 

grosime = 3 - 5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. 

18.Deplasare 5 metri spre înainte. 

19.Ocolire jalon prin stânga. 

20.Transportul a trei stingătoare tip P6 (obstacolul nr. 8): 

Candidatul se deplasează 20 metri, ridică un stingător tip P6, aflat într-un spaţiu marcat şi se deplasează cu acesta înapoi pe 

distanţa de 20 metri, ocoleşte jalonul prin stânga, se deplasează pe distanţa de 20 metri şi depunes tingătorul P6 în poziţie 

vertical în spaţiul marcat corespunzător, urmând a reveni şi a proceda la fel şi cu celelalte două stingătoare P6. 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 

a.stingătorul P6 nu este aşezat corespunzător, candidatul continuând traseul cu atingerea următorului stingător P6; 

b.refuză parcurgerea distanţei precizate; 

c.ocoleşte obstacolul; 

d.nu depune stingătorul P6 în mod corect, în poziţie verticală şi începe executarea următorului obstacol. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: 3 (trei) stingătoare P6 încărcate, cu greutatea de 9,5 kilograme fiecare. 

21.Ocolire jalon prin dreapta. 

22.Deplasare 10 metri spre înainte. 

23.Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9): 

Din deplasare, candidatul se poziţionează în dreptul capului manechinului, cu spatele la direcţia de deplasare, ridică 

manechinul, execută prize pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini şi transport manechinul cu spatele pe direcţia de 

deplasare, baza manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 10 metri, ocoleşte jalonul cu 

manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea până la linia de sosire, manechinul trebuind să depăşească în 

totalitate linia de sosire. 

Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde o singură dată, în situaţia în care, pe timpul deplasării, nu menţine prize pe 

manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. În situaţia în care candidatul cade sau scapă manechinul, acesta este obligat să 

execute din nou prize pe sub axile, cu ambele mâini, fără penalizare. 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 

a.refuză parcurgerea obstacolului; 

b.refuză reluarea prizei pe sub axile; 

c.trece linia de sosire fără manechin. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: manechin de înălţime = minim 1,60 metri şi greutate = 60 kilograme. Manechinul este 

poziţionat cu capul pe sensul de deplasare şi cealaltă extremitate pe linia de demarcaţie a începutului obstacolului. 

24.SOSIRE. Evaluatorul opreşte cronometrul în momentul în care manechinul transportat de candidat depăşeşte în totalitate 

linia de sosire, moment ce marchează finalul traseului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMĂ TRASEU APLICATIV: 

 

 
 

Notă: Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze 

obligatoriu toate segmentele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai sus.  

 

III.Corespondenţa dintre timpii finali realizaţi, notele acordate şi calificativele obţinute la proba de evaluare a performanţei 

fizice de către candidaţii la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, pe 

locurile destinate formării iniţiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă: 

Pentru timpii finali realizaţi de candidaţii la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru 

nevoile MAI, pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă, înregistraţi în Tabelul centralizator al cărui model este prevăzut de anexa nr. 29 la ordin, se acordă note, conform 

tabelului de transformare a timpului final în notă. 

Pentru candidatul declarat «Nepromovat», procedura de selecţie încetează. 

 

Tabelul de transformare a timpului final în notă: 

Timp final Notă 

sub 1’50“, inclusiv 10 

peste 1’50“-1’51“, inclusiv 9,80 

peste 1’51“-1’52“, inclusiv 9,60 

peste 1’52“-1’53“, inclusiv 9,40 

peste 1’53“-1’54“, inclusiv 9,20 

peste 1’54“-1’55“, inclusiv 9,00 

peste 1’55“-1’56“, inclusiv 8,80 

peste 1’56“-1’57“, inclusiv 8,60 

peste 1’57“-1’58“, inclusiv 8,40 

peste 1’58“-1’59“, inclusiv 8,20 

peste 1’59“-2’00“, inclusiv 8,00 

peste 2’00“-2’01“, inclusiv 7,80 

peste 2’01“-2’02“, inclusiv 7,60 

peste 2’02“-2’03“, inclusiv 7,40 

peste 2’03“-2’04“, inclusiv 7,20 

peste 2’04“-2’05“, inclusiv 7,00 

peste 2’05“-2’06“, inclusiv 6,80 

peste 2’06“-2’07“, inclusiv 6,60 

peste 2’07“-2’08“, inclusiv 6,40 

peste 2’08“-2’09“, inclusiv 6,20 



peste 2’09“-2’10“, inclusiv 6,00 

peste 2’10“-2’11“, inclusiv 5,80 

peste 2’11“-2’12“, inclusiv 5,60 

peste 2’12“-2’13“, inclusiv 5,40 

peste 2’13“-2’14“, inclusiv 5,20 

peste 2’14“-2’15“, inclusiv 5,00 

peste 2’15“ Nepromovat 

 



  

 Anexa nr. 4 

 

 

Domnule Inspector Şef al  

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov 
  

 

 

 

Subsemnatul (a) __________________________________________________________, 

fiul (fiica) ______________________________ şi al (a) _______________________________, 

născut (ă) la data de ___________________ în localitatea 

_______________________________, 

judeţul/sectorul _____________________, cetăţenia___________________________, posesor/ 

posesoare al/a cărţii de identitate seria __________, nr.___________________, eliberată de 

____________________________________________, la data de 

___________________________, CNP ____________________________, nr. de telefon 

__________________________, în prezent încadrat/ încadrată în funcţia de 

___________________________la ________________________________________________. 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă„Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov,în vederea ocupării unui post de soldat profesionist 

(servant), din cadrul subunităţilor de intervenţie. 

Menţionez că sunt absolvent (ă), a _____________________________________________ 

_________________________________________________în anul _______  (se va menţiona 

ultima formă de învăţământ absolvită). 

 Declar că □ am fost / □ nu am fost evaluat psihologic, în scopul ocupării unei funcţii de 

soldat profesionist (servant), în data de__________________ (se vor lua în considerare 

evaluările psihologice susţinute în acelaşi scop, pentru care au fost emise avize psihologice cu 

cel mult 6 luni anterior datei planificată pentru desfăşurarea probei de concurs) şi am fost 

declarat 

□ APT/□ INAPT. 

 

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, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi cu efectuarea verificărilor specifice.  

 

 

 

 

Data ________________    Semnătura ________________ 

 

 



  Anexa nr. 5 

 
 Declaraţie de confirmare a luării la cunoştinţă despre criteriile de recrutare, condiţiile de organizare a concursului şi 

măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum şi acordul pentru efectuarea verificărilor specifice 

 

Domnule Inspector Şef 

 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  

„Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov 
 

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 organizat de  Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov pentru ocuparea unuia dintre posturile vacante de „Soldat 

profesionist (servant)”, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre criteriile de recrutare, condiţiile de ocupare 

prevăzute de fişa postului, precum şi de condiţiile prevăzute în anunţul de concurs nr. 1357955 din 22.11.2021. 

 

 De asemenea, declar pe propria răspundere că: 

a) accept investigarea activităţii mele trecute, după regulile specifice Ministerului Afacerilor Interne; 

b) nu am antecedente penale şi nu mă aflu în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de 

corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni 

săvârşite cu intenţie/ am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea infracţiunii 

........................................................................................................., fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă) 

conform .............................................................; 

d) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase 

incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; 

e) nu sunt asociat unici ori participant direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor 

organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, mă oblig prin semnarea unui 

angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţ la această 

calitate; 

f) nu sunt membru al unui partid, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membru, mă angajez în scris că, după 

admiterea în instituţia militară, voi renunţa la această calitate. 

g) orice modificare în starea de sănătate în perioada de la examinarea medicală până la susţinerea concursului, o voi 

sesiza unităţii sanitare la care am efectuat examinarea medicală. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară 

despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale; 

h) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 

privind măsuri de punere în aplicare a 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), cu modificările ulterioare; 

i) la dobândirea calităţii de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord  să renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut 

ca rezervist; 

j) sunt de acord cu înregistrarea audio-video a evaluării capacităţii motrice şi a probelor de concurs. 

 

De asemenea, am luat la cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal şi sunt de 

acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 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). 

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, 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 concurs nu voi fi încadrat(ă), şi nu voi fi numit(ă) în funcţia de „Soldat profesionist (servant)”,  chiar dacă 

rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.  

Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu 

corespund realităţii, voi suporta consecinţele legale. 

Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie 

infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii. 

 Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta 

declaraţie. 

  

               Data _____________           Semnătura _________________ 



 
 Anexa nr. 6 

  
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia 
 
 
 

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

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

Telefon(oane) Fix  Mobil:  

Fax(uri) (rubrică facultativă) 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi)  
  

Data naşterii (ziua, luna, anul) 
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi 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 Dis
cur
s 

oral 

Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

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

  

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 aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: 
persoane de contact, referinţe etc.  

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, dacă este cazul.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Data ________________     Semnătura ________________ 
 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Anexa nr. 7 

 

Îndrumar întocmire AUTOBIOGRAFIE (care se va scrie OLOGRAF) 
 

  
Subsemnatul POPESCU Ion, CNP:1234567891011, născut la data de 01.01.2000 

în Municipiul Bucureşti, Sector 2 (sau Judeţul, satul , localitatea, după caz), fiul lui 

POPESCU Andrei şi POPESCU Andreea, domiciliat în Municipiul Bucureşti, Str. 

Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et.1, ap. 1, sector 1 (în cazul celor cu viză temporară se 

trece şi domiciliul unde are stabilită reşedinţa), cetăţean român, etnia (dacă este cazul), 

creştin-ortodox, catolic,…., căsătorit/ necăsătorit, elev/student sau absolvent al 

Liceului……………/ al Facultăţii……………, cunosc limba engleză şi/sau franceză…… 

la un nivel bun, în prezent elev, student, angajat în funcţia de………….. la ……………, 

numărul de telefon personal 07241111111 şi numărul de telefon de la serviciu 

021111111. 

DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ: 

- În perioada 2006 – 2014 am urmat cursurile Şcolii Generale nr. 1 din Municipiul 

Bucureşti, Str. Libertăţii nr. 1, sector 1. Din această perioadă pot da relaţii despre mine 

ANTON ANTON – profesor, diriginte sau coleg, după caz şi ANDREI ANDREEA – 

profesor, diriginte sau colegă, după caz. 

- În perioada 2014 – 2018 am urmat cursurile Liceului teoretic ION BARBU din 

Municipiul Bucureşti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 25-29, sector 1. Din această 

perioadă pot da relaţii despre mine ION ALEXANDRU – profesor, diriginte sau coleg, 

după caz şi POPESCU IOANA – profesor, diriginte sau colegă, după caz. 

- În perioada … - …… am fost student/ angajat la …………., indicându-se 

pentru fiecare caz în parte, perioada, funcţia ocupată, denumirea instituţiei în care 

şi-a desfăşurat activitatea, adresa şi cel puţin 2 persoane care cunosc bine activitatea 

candidatului. 

Nu am efectuat stagiul militar. 

Nu am fost arestat, judecat sau condamnat şi nici nu sunt în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale. ( în caz contrar se va prezenta 

detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză). 

În luna ianuarie 2011 am fost în Austria în scop personal. 

În luna iulie 2014 am fost în Grecia în scop personal. 

În cazul în care nu s-au efectuat deplasări în străinătate, se va menţiona: 

Nu am efectuat deplasări în străinătate.  

 

DATE DESPRE RUDE: 

TATA – POPESCU ION, născut la data de 22.05.1970 în Municipiul Bucureşti, 

sector 2, cetăţean român, absolvent al Liceului/ Facultăţii………….. din Municipiul 

Bucureşti, având ocupaţia de……….. la …………….,  domiciliat în Municipiul 

Bucureşti, Str. Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et.1, ap. 1, sector 1, numărul de telefon 

0721111111; 

Nu a fost arestat, judecat sau condamnat şi nici nu este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancţiuni penale. (în caz contrar se va  prezenta detaliat în 

ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză); 
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MAMA – POPESCUANDREEA (fostă IACOB), născută la data de 22.05.1971 în 

Municipiul Bucureşti, sector 2, cetăţean român, absolventă a Liceului/ 

Facultăţii………….. din Municipiul Bucureşti, având ocupaţia de……….. la 

…………….,  domiciliată în Municipiul Bucureşti, Str. Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, 

et.1, ap. 1, sector 1, numărul de telefon 0721111111; 

Nu a fost arestată, judecată sau condamnată şi nici nu este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale. (în caz contrar se va  prezenta 

detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză); 

FRATE – POPESCU ROBERT, născut la data de 22.09.2003 în Municipiul 

Bucureşti, sector 2, cetăţean român, elev la ……………..domiciliat în Municipiul 

Bucureşti, Str. Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et.1, ap. 1, sector 1, numărul de telefon 

0721111111; 

Nu a fost arestat, judecat sau condamnat şi nici nu este în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancţiuni penale. (în caz contrar se va  prezenta detaliat în 

ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză); 

SORA – POPESCULUIZA , născută la data de 22.03.2005 în Municipiul 

Bucureşti, sector 2, cetăţean român, elevă la……….., domiciliată în Municipiul 

Bucureşti, Str. Ionescu Ion, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et.1, ap. 1, sector 1, numărul de telefon 

0721111111; 

Nu a fost arestată, judecată sau condamnată şi nici nu este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale. (în caz contrar se va  prezenta 

detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză); 

În cazul celor căsătoriţi se vor trece aceleaşi date, dar în următoarea ordine: 

părinţii candidatului, soţia/soţul, fraţii/ surorile, copii în ordinea vârstei, părinţii 

soţiei/soţului, fraţii/surorile soţiei/soţului. În cazul persoanelor de sex feminin, 

căsătorite, se va trece obligatoriu după nume şi prenume, în paranteză, numele avut 

înaintea căsătoriei. 

 

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 (UE) 2016/679 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). 

Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şi semnez asumându-mi 

răspunderea exactităţii tuturor datelor. 
 

 

Data: ______________      Semnătura ______________________ 

 

 

 

ATENŢIE!!! 

Autobiografia se scrie olograf (de mână), cu pix/ stilou cu pastă/cerneală 

albastră 



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 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). În situaţia în care 

rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul în rubric destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal, potrivit 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 de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în rubric 

destinată din tabel se va trece „Nu a fost de acord ”. 

Anexa nr. 8 Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului1 

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele 

 (inclusive numele purtat 

anterior, dacă este cazul) 

Gradul  de 

rudenie 

Data şi locul 

naşterii 

Prenumele 

părinţilor 

Ocupaţia/ 

Profesia/ 

Funcţia 

Locul de muncă 

(adresă/telefon) 

Domiciliul 

(inclusive 

reşedinţa, 

dacăestecazul) 

Consimt  la 
prelucrarea 

datelor cu caracter 

personal potrivit 
Regulamentului 

UE nr. 679/2016 

cu modificările şi 
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 _____________________ 



Anexa nr. 9 

 
Cabinet medical            

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

(numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei) 

Nr. .............../.................. 

 

    ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 

 

 

Se adevereşte că dl/dna ............................................................................, născut(ă) înanul ....., luna ....., ziua ....., 

legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. ……......., emis(ă) de ...................... la data ................, cod numeric 

personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], este înscris(ă) pe lista de capitaţie începând cu data 

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

 

Se află [ ]/nu se află [ ] în evidenţă sau sub observaţie cu: 

 

 

1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusive suspiciune infecţie COVID-19, boli 

acute, severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice. Se acordă o atenţie deosebită afecţiunilor 

endocrino-metabolice - obezitate; afecţiunilor tiroidiene, afecţiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie 

(valoarea dioptriilor), discromatopsii; afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice - scolioze, 

cifoze, picior plat, deformaţii diverse^1) 

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

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

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

 

^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, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor 

interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de 

Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al 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. 

2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) şi în mod distinct toxicomaniile (inclusive alcoolismul etc.) 

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

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

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

 

 

CLINIC SĂNĂTOS: DA [ ]/NU [ ] 

 

Prezenta adeverinţă medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere la o instituţie de 

învăţământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.  

 

Data …………………… 

 

Semnătura şi parafamedicului de familie 

 

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate privind acurateţea 

şi corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi ştampila cabinetului de medicină 

de familie. Diagnosticele se vor completa cu majuscule, fără prescurtări, cu excepţia abrevierilor medicale 

unanim recunoscute. 

 



Anexa nr. 10 

 

 

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT 

 

 Subsemnatul(a) ....................................................................................................................,                

CNP..................................................., domiciliat(ă) în str. ......................................... nr. ....., bl. 

....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ......., localitatea .........................................., judeţul 

………………............, telefon ……………....................., 

 

 Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) 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 

Ministeru 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. 

 Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea 

probelor sportive de către subsemnatul(a). 

 

    Semnătura candidatului ....................                                                              Data .................... 

    

 

NOTĂ: 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. 

 



Anexa nr. 11 

 

CONSIMŢĂMÂNT EXPRES 

AL SOLICITANTULUI PRIVIND OBŢINEREA 

EXTRASULUI DE CAZIER JUDICIAR 

DE CĂTREINSPECTORATUL PENTRU STUAŢII DE URGENŢĂ 

,,DEALUL SPIRII” BUCUREŞTI ILFOV 

 

 

 

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________ 
(numele şi prenumele) 

numele anterior_________________________ fiul/fiica lui __________________şi a 

__________________________ născut(ă) în anul ______ luna ______ ziua ______ în 

localitatea ______________________ judeţul (sectorul) _____________________ cu 

domiciliul în localitatea __________________ judeţul (sectorul) ________________ 

str. ________________________________ nr. ___, bl. ___ , et. ___ap. ______, posesor al 

actul de identitate seria _______ nr. _________ 

CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, 

 

Îmi exprim consimţământul ca Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” 

Bucureşti - Ilfov să solicite extras după cazierul meu judiciar, în conformitate cu prevederile 

art. 20 alin. 2 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Declar pe proprie răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de 

identificare în afara de cele înscrise în prezenta declaraţie. 

 

 

 
 

Data                                                                                              Semnătura, 

……………         ………………….. 
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