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GRILĂ RĂSPUNSURI 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiter I din cadrul  

Serviciului Resurse Umane – Biroul Incadrare si Gestiune Resurse Umane  
al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov 

20.10.2022 

 

VARIANTA 2 

Indicaţiile comisiei de concurs cu privire la rezolvarea întrebărilor: 

 

Punctajul final se compune prin însumarea punctelor obținute la fiecare răspuns corect, în 

sistemul de notare de la 1 la 9. 

Un punct se acordă din oficiu. 

Timpul alocat rezolvării interviului este de maximum 45 de minute de la comunicarea 

subiectelor, timp care include și expunerea răspunsurilor. 

 

 

1) În conformitate cu prevederile CODULUI MUNCII din 24 ianuarie 2003 

(**republicat**) vă rugăm să precizați în ce situații Contractul individual de muncă 

poate fi suspendat din iniţiativa salariatului. (3p) 

 

- concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

0,4 p 

- concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 

sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, 

până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

0,6 p 

- concediu paternal; 0,4 p 

- concediu pentru formare profesională; 0,4 p 

- exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale 

constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; 

0,4 p 

- participarea la grevă. 0,4 p 

- concediu de acomodare. 0,4 p 

 

2) În conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 din OMAI nr. 177/2016 privind activitatea 

de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, 

cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să precizați ce documente 

conține dosarul de concurs. (4 p) 
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- documentul prin care au fost constituite comisiile şi subcomisiile; 0,2 p 

- declaraţiile pe propria răspundere; 0,2 p 

- angajamentele cu privire la păstrarea confidenţialităţii 

subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi grilei de 

apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere; 

0,3 p 

- copia fişei postului scos la concurs; 0,3 p 

- copia anunţului pentru ocuparea prin concurs a postului vacant, 

precum şi dovada postării sau, după caz, a publicării acestuia. 

0,3 p 

- cererile de înscriere la concurs ale candidaţilor; 0,3 p 

- lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la 

concurs; 

0,3 p 

- lucrările scrise/foile de răspuns ale candidaţilor şi înregistrările 

probelor de concurs, după caz; 

0,3 p 

- procesele-verbale ale comisiilor de concurs/comisiei centrale de 

concurs şi, unde este cazul, ale subcomisiilor de concurs, precum şi 

ale comisiilor de recrutare; 

0,3 p 

- procesul-verbal de consemnare a modului de desfăşurare a 

concursului şi a rezultatelor obţinute de candidaţi; 

0,3 p 

- borderourile de concurs; 0,3 p 

- tabelele cu rezultatele obţinute la concurs; 0,3 p 

- după caz, contestaţiile, precum şi procesul-verbal cu hotărârea 

privind, modul de soluţionare a acestora. 

0,3 p 

- alte documente care au legătură cu organizarea şi desfăşurarea 

concursului. 

0,3 p 

 

3) În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările și completările ulterioare, vă rugăm să precizați sancțiunile disciplinare 

care se pot aplica cadrelor militare. (2 p) 

 

- avertisment; 0,2 p 

- mustrare scrisă; 0,3 p 

- diminuarea soldei de funcţie cu un procent de până la 10% pe o 

perioadă de maximum 3 luni; 

0,3 p 

- diminuarea soldei de comandă cu un procent de 5-10% pe o perioadă 

de maximum 3 luni; 

0,3 p 

- amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an sau 2 ani; 0,3 p 

- retrogradarea în funcţie până la cel mult nivelul gradului deţinut; 0,3 p 

- trecerea în rezervă. 0,3 p 

ÎNTOCMIT 

COMISIA DE CONCURS 

    PREȘEDINTE                                                                                                                                           

    Colonel Mitran Viorel-Ionut                                                _______________ 

   MEMBRI: 

    Locotenent colonel Ungureanu Ceris-Valeriu                                _______________ 

   Maior Stefan Adrian-Constantin                                                      _______________ 


