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TAN GHEORGHE

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I, ambele cu modificările şi
completările ulterioare și a Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă nr. 105094/24.06.2022, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București-Ilfov,
cu sediul în Municipiul București, Calea 13 Septembrie nr. 135, Sector 5, organizează concurs în vederea
ocupării unui post de execuţie vacant aferent funcţiei de Ofiţer I din cadrul Serviciului Logistic – Biroul
Programe și Achiziții, prevăzut cu gradul de Maior prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în
corpul ofițerilor, cu recrutare din rândul cadrelor militare aflate în activitate care îndeplinesc condiţiile
legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ATENTIE!
Recrutarea în vederea încadrării posturilor cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în

corpul ofiţerilor, vizează doar maiştrii militari/subofiţerii în activitate din Ministerul Afacerilor
Interne.

A. CONDIȚII CUMULATIVE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CANDIDAȚI:

I. Criterii specifice prevăzute de art. 31. alin (1) din Anexa 3 la OMAI nr. 177/2016:
 să fie declarați „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 să nu fie cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 să nu fie  puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art.

21 lit. a) şi b) din Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016
privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu
modificările şi completările ulterioare;

 să aibă o vechime de cel puțin doi ani în cadrul MAI și să fi obținut calificativul de cel
puțin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI;

II. Condiții specifice prevăzute în fișa postului:
 pregătirea necesară ocupantului postului:

 pregătire de bază1: studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislației
referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare de licenţă,
militare sau civile în domeniul fundamental ”Științe inginerești” sau unul din domeniile de
licență ”Drept”, ”Științe administrative”, ”Administrarea afacerilor”, ”Contabilitate”,
”Economie”, ”Finanțe”, ”Management”, ”Marketing”, ”Economie și afaceri
internaționale”.

 pregătire de specialitate: curs de perfecționare/specializare în domeniul managementului
situațiilor de urgență sau în domeniul achizițiilor publice, după încadrarea/ocuparea postului.
 autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului:

1 În contextul în care studiile candidatului nu sunt în concordanță cu domeniile de licență prevăzute în H.G. nr. 403 din 31
martie 2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a
structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022, candidații au obligativitatea de a depune la
dosar o adeverință eliberată de unitatea de învățământ absolvită din care să reiasă echivalarea studiilor absolvite cu cele
prevăzute în prezentul anunt la pregătirea de bază.
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 certificat de securitate/autorizație de acces pentru lucrul cu informații și documente
clasificate, nivel “secret de serviciu” (după încadrarea/ocuparea postului)2.

B. DEFINIREA SUMARĂ A ATRIBUȚIILOR POSTULUI CONFORM FIȘELOR
POSTURILOR:

- derulează achiziții publice și utilizează sisteme și programe informatice specifice de prelucrare
automată a datelor și valorificare a informațiilor (SEAP);

- planifică și participă la folosirea fondurilor ISU ”Dealul Spirii” București – Ilfov, pentru
achiziția de servicii și bunuri specifice care se aprovizionează pe plan local și face propuneri și demersuri
pentru achizițiile centrale și descentralizate;

- participă, la ordin, la îndeplinirea misiunilor specifice de salvare a persoanelor, stingere a
incendiilor, limitarea și înlăturarea efectelor exploziilor, catastrofelor și calamităților și a altor misiuni
specifice;

- respectă prevederile art. 22 și 23 din Legea nr. 319/2006 cu privire la obligațiile lucrătorilor în
domeniul securității și sănătății în muncă și ale O.M.A.I. nr. 32/2014;

- respectă prevederile art. 26 și art. 41 din O.M.A.I. nr. 140/30.10.2015 privind obligațieile
personalului din unitățile M.A.I. în domeniul protecției mediului.

C. CONȚINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE CONSTITUIT DE CANDIDAT:
a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunţ);
b) curriculum vitae (în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul

anunţ);
c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele

postului, menţionate la pct. II. din prezentul anunţ (documentele de studii solicitate vor fi
însoţite de foaie matricolă/supliment, dacă apare mențiunea pe acestea că sunt însoțite
de foaie matricolă/supliment);

d) copii ale actului de identitate;
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) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform
modelului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ);

g) adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul, din care să rezulte
următoarele:

 nu este cercetat disciplinar;
 nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art.

21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;
 data încadrării în M.A.I.;
 vechimea totală în M.A.I. în ani şi luni;
 a obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de

serviciu în cadrul MAI;
 gradaţia şi data acordării;
 nivelul de acces la informaţii clasificate şi perioada de valabilitate.

Precizări privind constituirea și depunerea dosarului de recrutare, data-limită până la care
se pot depune documentele solicitate şi compartimentul care gestionează problematica specifică
concursului:

Pentru înscrierea în vederea participării la concurs candidatul trebuie să înainteze exclusiv în
format electronic, la adresa de e-mail CONCURSURI@ISUBIF.RO, următoarele documente:

2 2 Dacă pentru ocuparea unor posturi este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior
numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
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- cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dealul Spirii” București-Ilfov), semnată și datată, conform modelului din Anexa nr. 2 la
prezentul anunţ;

- copie după cartea de identitate;
- curriculum vitae, semnat și datat, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul anunţ;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, semnată și datată

conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ.
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi scanate în format .pdf și vor fi

transmise la adresa de e-mail CONCURSURI@ISUBIF.RO în intervalul 27.06.2022 – 11.07.2022, ora
15.00.

Mail-ul de înaintare al documentelor de înscriere va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma
”solicitare înscriere BPA” urmat de numele și prenumele candidatului (Exemplu: Solicitare înscriere_
BPA _Marinescu_Ioan).

Restul documentelor indicate la punctul C. vor fi transmise exclusiv electronic, în format .pdf,
în volum complet de către candidat, pe adresa de e-mail CONCURSURI@ISUBIF.RO, (ataşamentele să
nu depăşească dimensiunea de 20 Mb) în intervalul 27.06.2022 – 29.07.2022, ora 15.00.

Mail-ul de înaintare al celorlalte documente va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma ”Dosar
recrutare BPA” urmat de numele și prenumele candidatului (Exemplu: Dosar_recrutare_ BPA
_Marinescu_Ioan).

Documentele transmise se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex.
copie C.I., copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.).

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

ATENŢIE!
Verificarea depunerii documentelor solicitate prin prezentul anunț de concurs revine

candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepția email-ului și nu dacă documentația
este corect întocmită și/sau scanată corespunzător.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc criteriile specifice de recrutare și
condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recutare sunt complete,
corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț.

Orice problemă de natură tehnică privind transmiterea documentelor, independentă de persoana
candidatului, se anunță telefonic la numărul de apel 021.207.55.00, interior 29137, în scopul identificării
de soluții care să nu impieteze înscrierea candidaților la concurs.

D. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
Planificarea candidaţilor la evaluarea psihologică se va realiza prin grija secretarului comisiei de

concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul
Spirii” București-Ilfov. Candidaţii 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. Anterior desfăşurării
concursului, secretarului comisiei de concurs va introduce avizul psihologic în dosarul de recrutare al
candidatului.

Nesusținerea evaluării psihologice conform planificării, ori din motive care țin exclusiv de
persoana candidatului, sau ca urmare a nerespectării măsurilor impuse de instituția care
efectuează evaluarea psihologică și care au ca efect neemiterea avizului psihologic, atrage după sine
respingerea din concurs.
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E. GRAFICUL ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI3

Nr.
crt.

Activităţile Termen/perioada Observaţii

1.

Candidații transmit cererea de înscriere, CV-
ul, copia actului de identitate și declarația de
confirmare a cunoașterii și acceptării
condițiilor de recrutare, la adresa de e-mail:
CONCURSURI@ISUBIF.RO

11.07.2022 ora 15.00

2.
Efectuarea evaluării psihologice a
candidaţilor Potrivit planificării

Se va afişa data exactă la
avizierul unităţii şi pe

pagina de internet a unităţii

3.

Transmiterea de către candidați a celorlalte
documente constitutive ale dosarului de
recrutare la adresa de e-mail:
CONCURSURI@ISUBIF.RO

29.07.2022 ora 15.00

4.

Verificarea corectitudinii întocmirii
dosarelor de recrutare ale candidaţilor şi a
îndeplinirii condiţiilor de participare la
concurs

16.08.2022 – 29.08.2022
Această etapă a concursului

nu se contestă

5.
Publicarea listei cu candidaţii care nu
îndeplinesc condiţiile de participare la
concurs

Cu cel puțin 3 zile
lucrătoare înainte de

proba scrisă

La avizierul unităţii şi pe
pagina de internet a unităţii

6. Desfășurarea testului scris 10.09.2022

Ora și locația va fi
comunicată ulterior, în

termen util prin postare la
avizier și pe pagina de

internet a unității

7. Afişarea rezultatelor obţinute la testul scris
După finalizarea probei

scrise
La avizierul unităţii şi pe

pagina de internet a unităţii

8.
Transmiterea contestaţiilor la testul scris la
adresa de e-mail:
CONCURSURI@ISUBIF.RO

24 de ore de la afişarea
rezultatelor

Contestațiile se vor transmite
scanate, în format .pdf pe
adresa pe adresa de e-mail

concursuri@isubif.ro.

9.

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea
rezultatelor la testul scris sau afişarea
rezultatelor finale în cazul în care nu ar fi
necesară desfăşurarea probei pentru
departajare.

2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor

La avizierul unităţii şi pe
pagina de internet a unităţii

10.
Susţinerea, dacă este cazul, a probei de
departajare – interviu structurat pe subiecte
profesionale

Data şi ora desfășurării
probei va fi stabilită de

comisia de concurs şi va
fi comunicată în timp

util, prin afişare la
avizierul unităţii şi pe
pagina de internet a

unităţii

La sediul I.S.U. București-
Ilfov, din municipiul

București

3Datele privind desfăşurarea concursului şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, respectiv evaluarea psihologică, pot suferi modificări, în raport de
numărul candidaților, locul de desfășurare al probelor și activitățile specifice desfășurate la nivelul unității.
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Nr.
crt.

Activităţile Termen/perioada Observaţii

11.
Afişarea rezultatelor obţinute la interviul
structurat pe subiecte profesionale şi afişarea
rezultatelor finale

În ziua susţinerii
interviului

La avizierul unităţii şi pe
pagina de internet a unităţii

F. PRECIZĂRI REFERITOARE LA MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI
Concursul va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare

îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia (Anexa nr. 1 la prezentul anunţ).
Nota de promovare a probei de concurs testul scris este minimum 7.00.
Este declarat "admis" la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul scris.
Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi se postează pe

pagina de internet a unităţii, conform graficului de desfăşurare.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se

realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale
din tematica şi bibliografia stabilită pentru proba scrisă.

Interviul nu se contestă.
Susținerea testului scris și interviul structurat pe subiecte profesionale (dacă este cazul) vor fi

înregistrate audio şi video.

G. CONTESTAŢII

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie o singură dată,
în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de

la expirarea termenului de depunere.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

H. INFORMAŢII DE INTERES

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu
privire la toate etapele concursului.

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de
organizare şi desfăşurare al acestuia.

Informații suplimentare despre organizarea concursului 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 09.00-15.00.

Adresăm rugămintea de a nu solicita informații suplimentare folosind adresele de mail ale
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov pentru a evita îngreunarea
procesului de înscriere și 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 Situații de
Urgență “Dealul Spir ii” București - Ilfov – Serviciul Resurse Umane, în fiecare zi de luni până vineri
în intervalul orar 0900-1500.

ATENŢIE!
După transmiterea mail-ului de înaintare al documentelor de înscriere indicate la punctul C., 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 înregistrare al cererii de înscriere, urmând ca persoana
candidatului să fie anonimizată cu respectivul număr.

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



NESECRET
Pagina 6 din 6

Prin depunerea dosarului de recrutare, 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!
Candidatul declarat ADMIS se va prezenta, în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea

rezultatelor finale, cu originalul documentelor solicitate la punctul C. 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 din cadrul Serviciului Resurse
Umane şi de către candidat.

În eventualitatea în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale
elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate, se
atrage respingerea candidatului din concurs.

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.

La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea asupra sa
și un dosar tip plic, de carton.

ATENȚIE!
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 concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada procedurii de concurs, 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.

ATENȚIE!
Candidatul declarat «admis» la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului

administrativ de acordare a gradului militar. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de
maximum 30 de zile de a data înştiinţării.

În situaţia în care s-a dispus invalidarea concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat
«admis» care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este
incomplet, precum şi în celelalte situaţii în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat
concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis» sau nu se
prezintă în termenul de 30 de zile de la data înştiinţării, oferta de ocupare a postului se face candidatului
clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

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, Sector 5, Calea 13
Septembrie nr. 135. Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor
fi făcute publice, prin afişarea la avizierul unităţii şi postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei.

ATENŢIE!
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în

prezentul anunţ.

I. ANEXE:
Anexa nr. 1: Tematica şi bibliografia de concurs;
Anexa nr. 2: Formular Cerere de înscriere;
Anexa nr. 3: Model Curriculum vitae;
Anexa nr. 4: Formular Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de

recrutare;
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
pentru concursurile privind ocuparea posturilor vacante execuție de ofițeri prin încadrare 

directă și / sau trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor din cadrul 
Compartimentelor Achiziții Publice 

 
 

1. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice; 
Tematica: 
Capitolul I Dispoziții generale: 

Secţiunea 1 Obiect, scop și principii - integral 
Secţiunea a 2- a Definiții - integral 
Secţiunea a 3- a Autorități contractante - integral 
Secţiunea a 4- a Domeniu de aplicare - integral 
Secţiunea a 5- a Exceptări - integral 
Secţiunea a 8-a Activități de achiziție centralizate și achiziții comune ocazionale - integral 

Capitolul II Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire: - integral 
Capitolul III Modalități de atribuire:  

Secțiunea 1 Procedurile de atribuire (cu excepția paragrafului 6 și paragrafului 8) 
Secţiunea a 2-a Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică: 
Paragraful 1 Acordul cadru și Paragraful 3 Licitația electronică 

Capitolul IV Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire (cu excepția Secţiunii a 9-a și 
Secţiunii a 10-a) 
Capitolul V Executarea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru - integral 
Capitolul VI Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică – integral 
 
2.LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor; 
Tematica: 
Capitolul I Dispoziții generale – integral 
Capitolul III Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională – integral 
Capitolul IV Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului – integral 
Capitolul VI Sistemul de remedii judiciar - Secţiunea 1 Contestația formulată pe cale judiciară-integral 
 
3. Anexa la HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
Tematica: 
Capitolul II Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice – integral 
Capitolul III Realizarea achiziției publice   – integral 
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Capitolul IV Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru – integral 
 
4. ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcția 
de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 
servicii 
Tematica: 
Capitolul II Activitatea de control ex ante – integral 
 
5. Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 98/2017 privind funcția 
de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii 
Tematica: 
Capitolul II Desfășurarea activității de control ex ante al documentației de atribuire, anunțului de 
participare/ de participare simplificat/de concurs/de concesionare, al anunțului de tip erată și al 
propunerii de răspuns la solicitările de clarificări/informații suplimentare - integral 
Capitolul III Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și 
de atribuire a contractului - integral 
Capitolul IV Aspecte specifice ale controlului ex ante al procedurilor de negociere fără publicare 
prealabilă și al modificărilor contractuale - integral 
Capitolul V Avizul conform al ANAP - integral 
Capitolul VI Procedura de conciliere - integral 
 
6. ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern 
si controlul financiar preventiv; 
Tematica: 
Capitolul I Dispoziții generale – integral 
Capitolul II Dispoziţii privind controlul financiar preventiv– Secțiunile I – IV 
 
7. ORDINUL MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr.1792 / 2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
Tematica: integral 
 

8. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acţiunilor şi 
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din 
fonduri publice; 
Tematica:integral 
 

9.LEGEA nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; 
Tematica:Secţiunea a 4- a Execuţia bugetară – art. 52 
 

10.LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995privind statutul cadrelor militare 
Tematica:integral 
 

11. Hotărârea nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta 
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Tematica: integral 
 
12. Hotărârea nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru 
situații de urgenta 
Tematica: integral 
 
13. Hotărârea nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea si 
atribuțiile serviciilor de urgenta profesioniste 
Tematica: integral 
 
Notă: se va studia legislația actualizată la data publicării anunțului, cu toate evenimentele 
legislative intervenite. 
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Anexa nr. 2

Domnului INSPECTOR ȘEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

”Dealul Spirii” BUCUREȘTI-ILFOV

Subsemnatul / Subsemnata, ________________________________________, fiul / fiica
lui ______________ şi _________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria _____,
numărul _______________, CNP _______________________, telefon ____________________
încadrat / încadrată în funcţia de __________________________________ la
__________________________________________________________________________________,

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ”Dealul Spirii” București Ilfov în vederea ocupării postului vacant de
________________________, din cadrul ________________________________________________.

Declar pe proprie răspundere că am susţinut evaluare psihologică în scopul ocupării
unui post de ofiţer în ultimele 6 luni anterioare datei susţinerii testului scris: DA / NU (se
încercuieşte răspunsul, după caz)1.

Menţionez că sunt absolvent / absolventă, cu licenţă / diplomă al/a ____________________
________________________________________________, Facultatea ________________________
_____________________________________, specializarea _________________________, în anul
______, cu media _____.

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.

Semnătura ________________                           Data _______________

1 Persoanele care încercuiesc răspunsul DA nu fac obiectul planificării în vederea evaluării psihologice, iar unitatea
beneficiară solicită Centrului de Psihosociologie al M.A.I. transmiterea avizelor psihologice.



Curriculum vitae
Europass

Inserati foto aici

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

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi

instrucţiunile)
Mobil: (rubrică facultativă, vezi

instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

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. (vezi instrucţiunile)

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională
(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

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



Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

DATA SEMNĂTURA



Anexa nr. 4

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________, fiul / fiica lui
_____________________ şi __________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria
___, numărul _________, CNP _____________________, încadrat / încadrată în funcţia de
________________________________________________________________________________ la
_______________________________________________, în calitate de candidat la concursul
organizat pentru ocuparea postului de ___________________________________________________
din cadrul ______________________________________________________ care se va desfăşura în
perioada ____________________, declar următoarele:

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare
precum şi de modul de desfăşurare a concursului şi menţionez că sunt de acord cu acestea.

Menţionez că am citit întregul anunţ şi mi-am însuşit informaţiile cuprinse în acesta.

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 recrutare nu voi fi numit(ă) în funcţia
militară aferentă postului scos la concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs/examen ar permite
acest fapt. De asemenea, am luat cunoştinţă despre faptul că dacă o asemenea situaţie se va constata
după numirea în funcţie, voi fi eliberat(ă) din funcţia ocupată.

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, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Data _____________________                   Semnătura _____________________
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