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ANUNŢ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management 
resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ale O.M.A.I. nr. II/9585 din 04.10.2016, ale O.M.A.I. 
nr. II/9636 din 07.10.2016 şi ale Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 95931 din 29.11.2016, 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în 
municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (4) din Anexa 
nr. 2 şi art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., organizează concurs/examen pentru 
ocuparea următoarelor posturi prevăzute a fi încadrate de subofiţeri, prin recrutare în vederea 
încadrării directe1, astfel: 

Nr. 
posturi Structura/Funcţia prevăzută Specialitatea 

militară 
Arma Gradul militar 

prevăzut 
SERVICIUL LOGISTIC - TEHNIC auto 

Pompieri Sergent major – 
plutonier adjutant şef 

2 Conducător auto (autospeciale) 
DETAŞAMENTUL DE POMPIERI TÎRGU 

NEAMŢ -GARDA DE INTERVENŢIE NR. 2 
POIANA TEIULUI 

Auto / 
Pompier 

1 Conducător auto (autospeciale) 
 

I. Definirea sumară a atribuţiilor posturilor: 
I.1. Conducător auto (autospeciale) Serviciul Logistic, Tehnic 

- asigură exploatarea şi întreţinerea în bune condiţii a autovehiculelor luate în primire 
precum şi efectuarea reviziilor la aceste autovehicule, conform planului întocmit în acest sens. 

II.2. Conducător auto (autospeciale) Detaşamentul de pompieri Tîrgu Neamţ - Garda de 
intervenţie nr. 2 Poiana Teiului 

1. rolul principal îl constituie pregătirea şi participarea la desfăşurarea misiunilor echipajului, 
pe timpul situaţiilor de urgenţă din raionul subunităţii; 

2. răspunde de reparaţiile, întreţinerea şi exploatarea autospecialei de stins incendii pe  care 
este încadrat; 
                                                 
1 art. 1, alin. (4), din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 „Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea 
persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante”; 

A P R O B, 
PREŞEDİNTELE COMİSİEİ DE CONCURS 

http://www.ijsunt.ro/
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3. răspunde de modul în care se deplasează cu autospeciala pe drumurile publice şi la locul 
intervenţiei; 

4. utilizează metode specifice de salvare, evacuare şi acordarea primului ajutor medical şi 
descarcerare a persoanelor afectate, precum şi protejarea şi evacuarea animalelor şi bunurilor 
ameninţate în situaţii de urgenţă; 

5. utilizează cunoştinţele şi deprinderile pe care le posedă, tehnica de intervenţie, instalaţiile 
specifice şi utilajele / accesoriile / substanţele din dotarea subunităţii / obiectivului sau care există în 
proximitatea acestuia, în scopul executării intervenţiei; 

6. asigură restabilirea capacităţii de intervenţie prin retragerea şi repunerea forţelor şi 
mijloacelor în stare de intervenţie; 

7. participă cu echipajul în acţiuni de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a 
dezastrelor, protejarea populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de 
urgenţă, conflictelor armate, precum şi pentru înlăturarea operativă a urmărilor acestora şi asigurarea 
condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate; 

8. conduce autospecialele de intervenţie din înzestrarea subunităţii; 
9. aplică regulile privind întreţinerea, portul şi păstrarea armamentului din dotare, execută 

tragerii cu acesta şi face uz de armă în condiţiile legii; 
10. gestionează informaţii clasificate, secrete de serviciu şi este obligat să cunoască şi să 

respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. 
 

II. Condiţii de ocupare ale posturilor, potrivit prevederilor din fişa postului: 
II.1.Conducător auto (autospeciale) Serviciul Logistic, Tehnic 
1. Pregătirea necesară ocupantului postului: 

1.1. Pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau Şcoala de Subofiţeri de 
Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”; 

2. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: permis de conducere categoria B, C; 
3. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical încadrare subofiţer; 
4. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic încadrare subofiţer;  

II.2.Conducător auto (autospeciale) Detaşamentul de pompieri Tîrgu Neamţ, Garda de 
intervenţie nr. 2 Poiana Teiului 

1. Pregătirea necesară ocupantului postului: 
1.1. Pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 

2. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: permis de conducere categoria C; 
3. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical încadrare subofiţer; 
4. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic încadrare subofiţer;  

 
III. Condiţii legale de recrutare, pentru toţi candidaţii: 
1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
2. să cunoască limba română scris şi vorbit; 
3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
4. să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată 

de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală, şi 
evaluare psihologică potrivit reglementărilor specifice în domeniu. 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. 

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului; 
7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
8. să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
12. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului (pct. II din prezentul anunţ); 
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IV. Criterii specifice de recrutare, în vederea încadrării directe, pentru candidaţii care 

intenţionează să dobândească statutul de cadru militar: 
1. să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile2; 
2. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de 

vară3; 
3. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la 

atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari 
decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care se organizează concurs. 

 
V. Criterii specifice de recrutare, pentru candidaţii care au statul de cadru militar în rezervă 

(subofiţer în rezervă), în vederea rechemării în activitate: 
1. să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85, alin. (1), lit. a), d), i), j), k) şi ale art. 87 din 

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare4; 
2. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de 

vară5; 
3. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la 

atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari 
decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care se organizează concurs. 

4. să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se 
organizează concurs; 

5. persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului 
militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de 
cadru militar în activitate în unităţi ale M.A.I., nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării 
în activitate pe timp de pace. 

 
Atenţie! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile sau criteriile de participare la 

concurs, prevăzute în prezentul anunţ. 
 

VI. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile stabilite şi ale 
căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi au respectat termenele de depunere a 
documentelor. Neîndeplinirea uneia / unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor 
de depunere a documentelor atrage respingerea participării la concurs.  

Dosarul de recrutare, în vederea încadrării directe sau în vederea rechemării în activitate, 
trebuie să conţină în mod obligatoriu, următoarele documente6, depuse într-un dosar plic: 

a) cererea de înscriere (conform Anexei nr. 1).Candidaţii menţionează în mod expres 
postul şi structura pentru care candidează. 

b) curriculum vitae (conform Anexei nr. 2); 
c) copia diplomei de bacalaureat7 şi după permisul de conducere; 
d) copia actului de identitate; 

                                                 
2 Verificarea criteriului prevăzut, se realizează cu ocazia examinării medicale; 
3 Verificarea criteriului prevăzut, se realizează cu ocazia examinării medicale; 
4 Extras din art. 85, alin. (1), din Legea nr. 80/1995 cu modificările şi completările ulterioare: „Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi 

trecuţi în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situaţii: a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă; ... d) au 
împlinit limita de vârstă în grad; ... i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi 
de specialitate; ... j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale; ... k) când, pentru o infracţiune săvârşită 
din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat 
de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei...." Extras din art. 87 din Legea nr. 80/1995 cu modificările şi completările ulterioare: „(1) 
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate condamnaţi prin hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi cei 
condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării ori cu amendă se trec în rezervă sau direct în retragere. (2) 
Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau 
direct în retragere din oficiu...." 

5 Verificarea criteriului prevăzut, se realizează cu ocazia examinării medicale; 
6 În cazul documentelor emise într-o limbă străină, acestea vor fi prezentate în original şi vor fi însoţite de traducere autorizată şi legalizată la notar. 
7 Absolvenţii de liceu care nu deţin diploma de bacalaureat în original (deoarece nu a fost eliberată de instituţia de învăţământ) pot prezenta adeverinţa 

de studii emisă în acest sens de instituţia de învăţământ, numai dacă sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. 
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e) copia carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente 
doveditoare care să ateste vechimea în muncă; 

f) copia livretului militar (dacă este cazul); 
g) copia certificatului de naştere al candidatului; 
h) copia certificatului de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite); 
i) copia certificatului de naştere al soţului/soţiei (în cazul persoanelor căsătorite); 
j) copia certificatului de naştere al copilului/copiilor (dacă este cazul); 
k) copiile hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (dacă este cazul); 
l) autobiografia (olograf) (conform Anexei nr. 3); 
m)tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform Anexei nr. 4); 
n) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi 

psihologic, în acelaşi scop, precum şi rezultatele evaluării psihologice (conform Anexei nr. 5); 
o) o fotografie color (9 x 12 cm); 
p) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne8; 
q) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform Anexei 

nr. 6); 
r) declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că sunt îndeplinite condiţiile 

legale prevăzute la art. 6, alin. (1), lit. i), lit. j) şi lit. k) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 
privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. (conform Anexei nr. 
7); 

s) adeverinţă9 de la unitatea de unde a trecut în rezervă prin care se menţionează în clar: (1) 
perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite; (2) motivul trecerii în rezervă/încetării raporturilor de 
serviciu şi (3) arma şi specialitatea militară pe care a dobândit-o (codul şi denumirea în clar a 
specialităţii militare); 

t) Biroul Resurse Umane va introduce avizul de aptitudine psihologică10, în dosarul de 
recrutare al candidatului. Planificarea la testarea psihologică şi locaţia unde se va desfăşura aceasta vor 
fi afişate pe site-ul unităţii, ulterior datei de înscriere a candidaţilor. 

 
 Candidaţii prezintă documentele menţionate mai sus în original iar copiile 
documentelor se realizează de personalul Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, se certifică pentru conformitate şi 
se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se 
restituie candidatului după realizarea copiilor. 
 

VII. Documentele prevăzute la pct. VI, lit. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), o), q) şi r) 
din prezentul anunţ, vor fi depuse personal de către candidaţi, într-un dosar plic, la sediul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ (str. Cuejdi, nr. 34, Piatra-
Neamţ), în perioada 05-10.12.2016, în fiecare zi (în intervalul orar 09:00-15:00). 

Documentele prevăzute la pct. IV, lit. e), n), p), s) (completarea dosarelor de recrutare) vor fi 
depuse personal de către candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al 
Judeţului Neamţ (str. Cuejdi, nr. 34, Piatra-Neamţ), până la data de 14.12.2016, ora 15:00, în fiecare 
zi lucrătoare (în intervalul orar 09:00-15:00). 

Atenţie!  
1. Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o 

altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere 
transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite 

                                                 
8 Fişa medicală se deschide şi se concluzionează de către medicul Centrului Medical Judeţean Neamţ al Ministerului Afacerilor Interne, pe baza 

solicitării scrise a Biroul Resurse Umane al I.S.U. „Petrodava” al judeţului Neamţ.  
9 Doar pentru persoanele care au statutul de cadru militar  în rezervă. 
10 Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze 

prin verificarea permanentă a paginii www.ijsunt.ro. Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea 
testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare. Planificarea şi efectuarea examinării psihologice se vor realiza prin grija Biroului Resurse Umane al 
I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ şi, respectiv, Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor Ordinului nr. M.A.I. nr. 23/2015 şi a procedurilor 
specifice acestui domeniu de activitate. 

http://www.ijsunt.ro/
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candidaţilor care procedează astfel. De asemenea, completarea dosarelor de recrutare se face 
personal. 

2. După data limită de înscriere, respectiv 10.12.2016, ora 15:00, comisia de concurs nu 
va mai primi alte dosare de recrutare, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 
14.12.2016, ora 15:00, comisia de concurs nu va mai primi documente, analizarea dosarelor în 
vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în 
acel moment. 

3. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va analiza candidaturile, 
urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora. Lista candidaţilor ale căror 
dosare au fost acceptate şi a celor care au fost respinse urmând a fi postată pe pagina de internet 
a unităţii.  
 

VIII. În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management 
resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., concursul se va desfăşura, în perioada 29-30.12.2016 
şi va consta în susţinerea următoarelor probe: 

-  proba de evaluare a performanţelor fizice – în data de 29.12.2016, (conform Anexei nr. 
8). Locul/locaţia şi ora de începere a probei de concurs vor fi publicate pe site-ul unităţii; 

-  test scris11 – în data de 30.12.2016, începând cu ora 10:00 la sediul Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, din Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, 
conform graficului de organizare a concursului prevăzut în Anexa nr. 9, pe baza bibliografiei şi 
tematicii (Anexa nr. 10). 

Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, indicate 
mai sus ori publicate ulterior pe site-ul unităţii www.ijsunt.ro, vor fi declaraţi „neprezentat”. După 
terminarea probelor de concurs, pe site-ul unităţii www.ijsunt.ro şi la avizierul de la sediul unităţii 
din Piatra-Neamţ str. Cuejdi, nr. 34, se vor publica rezultatele obţinute de candidaţi. 

Notarea şi promovarea probei de evaluare a performanţelor fizice se va face potrivit Anexei nr. 
8 la prezentul anunţ. Candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţelor fizice sunt 
declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”. Candidaţii declaraţi „admis” la 
proba de evaluare a performanţelor fizice, se pot prezenta la proba test scris.  

Nota de promovare a probei de concurs – test scris este minimum 7.00. În cadrul probei test 
scris, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi un pix/stilou de culoare albastră 
(nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte 
mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. 
Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a 
candidatului/candidaţilor în cauză. 

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele 
concursului şi a obţinut cea mai mare notă la la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care a 
candidat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea 
unei probe eliminatorii, este declarat admis candidatul care are cea mai mare notă la aceasta (proba de 
evaluare a performanţelor fizice). 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de concurs se depun la sediul unităţii 
din Piatra-Neamţ str. Cuejdi, nr. 34, în termen de 24 de ore de la afişare, în ziua prevăzută de graficul 
de desfăşurare a concursului şi se va soluţiona în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.  

Nota acordată după soluţionarea contestaţiilor, rămâne definitivă. 
Candidaţii sunt declaraţi „admis” în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute după 

încheierea concursului, în limita numărului posturilor pentru care au candidat, potrivit opţiunii 
formulate de către aceştia prin cererea de înscriere: pentru posturile de conducător auto 
(autospeciale) din cadrul Serviciului Logistic, candidaţii sunt declaraţi „admis” în ordinea 
descrescătoare a notelor finale, în limita numărului de posturi scoase la concurs; pentru postul de 
conducător auto (autospeciale) din cadrul Detaşamentului de pompieri Tîrgu Neamţ - Garda de 

                                                 
11 Data, locul şi ora de desfăşurare a probei de concurs poate suferi modificări în raport cu activităţile prioritare stabilite la nivelul unităţii, precum şi în funcţie 
de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi publicate pe site-ul unităţii.  
 

http://www.ijsunt.ro/
http://www.ijsunt.ro/
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intervenţie nr. 2 Poiana Teiului, este declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota finală cea mai 
mare, în limita numărului de posturi scoase la concurs. 

Candidaţii declaraţi „respins”, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant (potrivit 
opţiunii formulate de către aceştia prin cererea de înscriere), nu pot ocupa, în baza notei finale 
obţinute, alt post care a rămas vacant în urma concursului. 

Personalul declarat „admis” şi care în urma numirii în funcţie nu va fi autorizat pentru 
accesul la informaţii clasificate „Secret de serviciu”, necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei, nu 
va fi menţinut în funcţie. 

Candidaţii care vor promova concursul şi urmează să fie încadraţi vor efectua demersurile 
necesare pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 28 – 30 (interzicerea sau restrângerea 
exerciţiului unor drepturi şi libertăţi) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

IX. Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.ijsunt.ro şi se 
afişează la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, din 
Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34. Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
concursului vor fi făcute publice, prin postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei 
(www.ijsunt.ro) şi afişare la avizierul de la sediul unităţii din Piatra-Neamţ str. Cuejdi, nr. 34. 

Informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului şi depunerea documentelor, se 
pot obţine în intervalul orar 12:00-15:00 de la Biroul Resurse Umane al unităţii, telefon 0233216815, 
interior 27007, 27128. 

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi cu 
privire la locaţia, data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze 
prin verificarea permanentă a paginii www.ijsunt.ro sau avizierul unităţii. 

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet www.ijsunt.ro şi a avizierului 
de la sediul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în 
aceste modalităţi. În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai 
multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel 
încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs. 

Probele de concurs se înregistrează audio-video (se filmează). 
 

X. Se ataşează prezentului anunţ: 
a) Anexa nr .1: Cererea de înscriere; 
b) Anexa nr. 2: Curriculum vitae; 
c) Anexa nr. 3: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 
d) Anexa nr. 4: Tabelul nominal cu rudele candidatului; 
e) Anexa nr. 5: declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au 

fost evaluaţi psihologic, în acelaşi scop, precum şi rezultatele evaluării psihologice; 
f) Anexa nr. 6: Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
g) Anexa nr. 7: Declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că sunt îndeplinite 

condiţiile legale de recrutare; 
h) Anexa nr. 8: Probele şi baremele pentru evaluarea performanţelor fizice; 
i) Anexa nr. 9: Graficul de desfăşurare al concursului; 
j) Anexa nr. 10: Bibliografia şi tematica pentru concurs. 
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3. răspunde de modul în care se deplasează cu autospeciala pe drumurile publice şi la locul 
intervenţiei; 

4. utilizează metode specifice de salvare, evacuare şi acordarea primului ajutor medical şi 
descarcerare a persoanelor afectate, precum şi protejarea şi evacuarea animalelor şi bunurilor 
ameninţate în situaţii de urgenţă; 

5. utilizează cunoştinţele şi deprinderile pe care le posedă, tehnica de intervenţie, instalaţiile 
specifice şi utilajele / accesoriile / substanţele din dotarea subunităţii / obiectivului sau care există în 
proximitatea acestuia, în scopul executării intervenţiei; 

6. asigură restabilirea capacităţii de intervenţie prin retragerea şi repunerea forţelor şi 
mijloacelor în stare de intervenţie; 

7. participă cu echipajul în acţiuni de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a 
dezastrelor, protejarea populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de 
urgenţă, conflictelor armate, precum şi pentru înlăturarea operativă a urmărilor acestora şi asigurarea 
condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate; 

8. conduce autospecialele de intervenţie din înzestrarea subunităţii; 
9. aplică regulile privind întreţinerea, portul şi păstrarea armamentului din dotare, execută 

tragerii cu acesta şi face uz de armă în condiţiile legii; 
10. gestionează informaţii clasificate, secrete de serviciu şi este obligat să cunoască şi să 

respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. 
 

II. Condiţii de ocupare ale posturilor, potrivit prevederilor din fişa postului: 
II.1.Conducător auto (autospeciale) Serviciul Logistic, Tehnic 
1. Pregătirea necesară ocupantului postului: 

1.1. Pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau Şcoala de Subofiţeri de 
Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”; 

2. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: permis de conducere categoria B, C; 
3. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical încadrare subofiţer; 
4. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic încadrare subofiţer;  

II.2.Conducător auto (autospeciale) Detaşamentul de pompieri Tîrgu Neamţ, Garda de 
intervenţie nr. 2 Poiana Teiului 

1. Pregătirea necesară ocupantului postului: 
1.1. Pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 

2. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: permis de conducere categoria C; 
3. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical încadrare subofiţer; 
4. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic încadrare subofiţer;  

 
III. Condiţii legale de recrutare, pentru toţi candidaţii: 
1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
2. să cunoască limba română scris şi vorbit; 
3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
4. să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată 

de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală, şi 
evaluare psihologică potrivit reglementărilor specifice în domeniu. 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. 

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului; 
7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
8. să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
12. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului (pct. II din prezentul anunţ); 
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IV. Criterii specifice de recrutare, în vederea încadrării directe, pentru candidaţii care 

intenţionează să dobândească statutul de cadru militar: 
1. să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile2; 
2. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de 

vară3; 
3. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la 

atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari 
decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care se organizează concurs. 

 
V. Criterii specifice de recrutare, pentru candidaţii care au statul de cadru militar în rezervă 

(subofiţer în rezervă), în vederea rechemării în activitate: 
1. să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85, alin. (1), lit. a), d), i), j), k) şi ale art. 87 din 

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare4; 
2. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de 

vară5; 
3. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la 

atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari 
decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care se organizează concurs. 

4. să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se 
organizează concurs; 

5. persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului 
militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de 
cadru militar în activitate în unităţi ale M.A.I., nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării 
în activitate pe timp de pace. 

 
Atenţie! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile sau criteriile de participare la 

concurs, prevăzute în prezentul anunţ. 
 

VI. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile stabilite şi ale 
căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi au respectat termenele de depunere a 
documentelor. Neîndeplinirea uneia / unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor 
de depunere a documentelor atrage respingerea participării la concurs.  

Dosarul de recrutare, în vederea încadrării directe sau în vederea rechemării în activitate, 
trebuie să conţină în mod obligatoriu, următoarele documente6, depuse într-un dosar plic: 

a) cererea de înscriere (conform Anexei nr. 1).Candidaţii menţionează în mod expres 
postul şi structura pentru care candidează. 

b) curriculum vitae (conform Anexei nr. 2); 
c) copia diplomei de bacalaureat7 şi după permisul de conducere; 
d) copia actului de identitate; 

                                                 
2 Verificarea criteriului prevăzut, se realizează cu ocazia examinării medicale; 
3 Verificarea criteriului prevăzut, se realizează cu ocazia examinării medicale; 
4 Extras din art. 85, alin. (1), din Legea nr. 80/1995 cu modificările şi completările ulterioare: „Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi 

trecuţi în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situaţii: a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă; ... d) au 
împlinit limita de vârstă în grad; ... i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi 
de specialitate; ... j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale; ... k) când, pentru o infracţiune săvârşită 
din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat 
de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei...." Extras din art. 87 din Legea nr. 80/1995 cu modificările şi completările ulterioare: „(1) 
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate condamnaţi prin hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi cei 
condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării ori cu amendă se trec în rezervă sau direct în retragere. (2) 
Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau 
direct în retragere din oficiu...." 

5 Verificarea criteriului prevăzut, se realizează cu ocazia examinării medicale; 
6 În cazul documentelor emise într-o limbă străină, acestea vor fi prezentate în original şi vor fi însoţite de traducere autorizată şi legalizată la notar. 
7 Absolvenţii de liceu care nu deţin diploma de bacalaureat în original (deoarece nu a fost eliberată de instituţia de învăţământ) pot prezenta adeverinţa 

de studii emisă în acest sens de instituţia de învăţământ, numai dacă sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. 
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e) copia carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente 
doveditoare care să ateste vechimea în muncă; 

f) copia livretului militar (dacă este cazul); 
g) copia certificatului de naştere al candidatului; 
h) copia certificatului de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite); 
i) copia certificatului de naştere al soţului/soţiei (în cazul persoanelor căsătorite); 
j) copia certificatului de naştere al copilului/copiilor (dacă este cazul); 
k) copiile hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (dacă este cazul); 
l) autobiografia (olograf) (conform Anexei nr. 3); 
m)tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform Anexei nr. 4); 
n) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi 

psihologic, în acelaşi scop, precum şi rezultatele evaluării psihologice (conform Anexei nr. 5); 
o) o fotografie color (9 x 12 cm); 
p) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne8; 
q) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform Anexei 

nr. 6); 
r) declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că sunt îndeplinite condiţiile 

legale prevăzute la art. 6, alin. (1), lit. i), lit. j) şi lit. k) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 
privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. (conform Anexei nr. 
7); 

s) adeverinţă9 de la unitatea de unde a trecut în rezervă prin care se menţionează în clar: (1) 
perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite; (2) motivul trecerii în rezervă/încetării raporturilor de 
serviciu şi (3) arma şi specialitatea militară pe care a dobândit-o (codul şi denumirea în clar a 
specialităţii militare); 

t) Biroul Resurse Umane va introduce avizul de aptitudine psihologică10, în dosarul de 
recrutare al candidatului. Planificarea la testarea psihologică şi locaţia unde se va desfăşura aceasta vor 
fi afişate pe site-ul unităţii, ulterior datei de înscriere a candidaţilor. 

 
 Candidaţii prezintă documentele menţionate mai sus în original iar copiile 
documentelor se realizează de personalul Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, se certifică pentru conformitate şi 
se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se 
restituie candidatului după realizarea copiilor. 
 

VII. Documentele prevăzute la pct. VI, lit. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), o), q) şi r) 
din prezentul anunţ, vor fi depuse personal de către candidaţi, într-un dosar plic, la sediul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ (str. Cuejdi, nr. 34, Piatra-
Neamţ), în perioada 05-10.12.2016, în fiecare zi (în intervalul orar 09:00-15:00). 

Documentele prevăzute la pct. IV, lit. e), n), p), s) (completarea dosarelor de recrutare) vor fi 
depuse personal de către candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al 
Judeţului Neamţ (str. Cuejdi, nr. 34, Piatra-Neamţ), până la data de 14.12.2016, ora 15:00, în fiecare 
zi lucrătoare (în intervalul orar 09:00-15:00). 

Atenţie!  
1. Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o 

altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere 
transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite 

                                                 
8 Fişa medicală se deschide şi se concluzionează de către medicul Centrului Medical Judeţean Neamţ al Ministerului Afacerilor Interne, pe baza 

solicitării scrise a Biroul Resurse Umane al I.S.U. „Petrodava” al judeţului Neamţ.  
9 Doar pentru persoanele care au statutul de cadru militar  în rezervă. 
10 Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze 

prin verificarea permanentă a paginii www.ijsunt.ro. Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea 
testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare. Planificarea şi efectuarea examinării psihologice se vor realiza prin grija Biroului Resurse Umane al 
I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ şi, respectiv, Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor Ordinului nr. M.A.I. nr. 23/2015 şi a procedurilor 
specifice acestui domeniu de activitate. 

http://www.ijsunt.ro/
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candidaţilor care procedează astfel. De asemenea, completarea dosarelor de recrutare se face 
personal. 

2. După data limită de înscriere, respectiv 10.12.2016, ora 15:00, comisia de concurs nu 
va mai primi alte dosare de recrutare, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 
14.12.2016, ora 15:00, comisia de concurs nu va mai primi documente, analizarea dosarelor în 
vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în 
acel moment. 

3. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va analiza candidaturile, 
urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora. Lista candidaţilor ale căror 
dosare au fost acceptate şi a celor care au fost respinse urmând a fi postată pe pagina de internet 
a unităţii.  
 

VIII. În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management 
resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., concursul se va desfăşura, în perioada 29-30.12.2016 
şi va consta în susţinerea următoarelor probe: 

-  proba de evaluare a performanţelor fizice – în data de 29.12.2016, (conform Anexei nr. 
8). Locul/locaţia şi ora de începere a probei de concurs vor fi publicate pe site-ul unităţii; 

-  test scris11 – în data de 30.12.2016, începând cu ora 10:00 la sediul Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, din Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, 
conform graficului de organizare a concursului prevăzut în Anexa nr. 9, pe baza bibliografiei şi 
tematicii (Anexa nr. 10). 

Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, indicate 
mai sus ori publicate ulterior pe site-ul unităţii www.ijsunt.ro, vor fi declaraţi „neprezentat”. După 
terminarea probelor de concurs, pe site-ul unităţii www.ijsunt.ro şi la avizierul de la sediul unităţii 
din Piatra-Neamţ str. Cuejdi, nr. 34, se vor publica rezultatele obţinute de candidaţi. 

Notarea şi promovarea probei de evaluare a performanţelor fizice se va face potrivit Anexei nr. 
8 la prezentul anunţ. Candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţelor fizice sunt 
declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”. Candidaţii declaraţi „admis” la 
proba de evaluare a performanţelor fizice, se pot prezenta la proba test scris.  

Nota de promovare a probei de concurs – test scris este minimum 7.00. În cadrul probei test 
scris, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi un pix/stilou de culoare albastră 
(nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte 
mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. 
Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a 
candidatului/candidaţilor în cauză. 

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele 
concursului şi a obţinut cea mai mare notă la la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care a 
candidat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea 
unei probe eliminatorii, este declarat admis candidatul care are cea mai mare notă la aceasta (proba de 
evaluare a performanţelor fizice). 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de concurs se depun la sediul unităţii 
din Piatra-Neamţ str. Cuejdi, nr. 34, în termen de 24 de ore de la afişare, în ziua prevăzută de graficul 
de desfăşurare a concursului şi se va soluţiona în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.  

Nota acordată după soluţionarea contestaţiilor, rămâne definitivă. 
Candidaţii sunt declaraţi „admis” în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute după 

încheierea concursului, în limita numărului posturilor pentru care au candidat, potrivit opţiunii 
formulate de către aceştia prin cererea de înscriere: pentru posturile de conducător auto 
(autospeciale) din cadrul Serviciului Logistic, candidaţii sunt declaraţi „admis” în ordinea 
descrescătoare a notelor finale, în limita numărului de posturi scoase la concurs; pentru postul de 
conducător auto (autospeciale) din cadrul Detaşamentului de pompieri Tîrgu Neamţ - Garda de 

                                                 
11 Data, locul şi ora de desfăşurare a probei de concurs poate suferi modificări în raport cu activităţile prioritare stabilite la nivelul unităţii, precum şi în funcţie 
de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi publicate pe site-ul unităţii.  
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intervenţie nr. 2 Poiana Teiului, este declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota finală cea mai 
mare, în limita numărului de posturi scoase la concurs. 

Candidaţii declaraţi „respins”, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant (potrivit 
opţiunii formulate de către aceştia prin cererea de înscriere), nu pot ocupa, în baza notei finale 
obţinute, alt post care a rămas vacant în urma concursului. 

Personalul declarat „admis” şi care în urma numirii în funcţie nu va fi autorizat pentru 
accesul la informaţii clasificate „Secret de serviciu”, necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei, nu 
va fi menţinut în funcţie. 

Candidaţii care vor promova concursul şi urmează să fie încadraţi vor efectua demersurile 
necesare pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 28 – 30 (interzicerea sau restrângerea 
exerciţiului unor drepturi şi libertăţi) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

IX. Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.ijsunt.ro şi se 
afişează la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, din 
Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34. Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
concursului vor fi făcute publice, prin postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei 
(www.ijsunt.ro) şi afişare la avizierul de la sediul unităţii din Piatra-Neamţ str. Cuejdi, nr. 34. 

Informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului şi depunerea documentelor, se 
pot obţine în intervalul orar 12:00-15:00 de la Biroul Resurse Umane al unităţii, telefon 0233216815, 
interior 27007, 27128. 

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi cu 
privire la locaţia, data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze 
prin verificarea permanentă a paginii www.ijsunt.ro sau avizierul unităţii. 

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet www.ijsunt.ro şi a avizierului 
de la sediul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în 
aceste modalităţi. În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai 
multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel 
încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs. 

Probele de concurs se înregistrează audio-video (se filmează). 
 

X. Se ataşează prezentului anunţ: 
a) Anexa nr .1: Cererea de înscriere; 
b) Anexa nr. 2: Curriculum vitae; 
c) Anexa nr. 3: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 
d) Anexa nr. 4: Tabelul nominal cu rudele candidatului; 
e) Anexa nr. 5: declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au 

fost evaluaţi psihologic, în acelaşi scop, precum şi rezultatele evaluării psihologice; 
f) Anexa nr. 6: Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
g) Anexa nr. 7: Declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că sunt îndeplinite 

condiţiile legale de recrutare; 
h) Anexa nr. 8: Probele şi baremele pentru evaluarea performanţelor fizice; 
i) Anexa nr. 9: Graficul de desfăşurare al concursului; 
j) Anexa nr. 10: Bibliografia şi tematica pentru concurs. 
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