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ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„PETRODAVA” AL JUDEŢULUI NEAMŢ 

  

Exemplar unic 

Nr. 2922821 

Piatra Neamţ,  

din 21.10.2016 

 

 
 

 
ANUNŢ 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale 

O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., 
toate cu modificările şi completările ulterioare, 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. 94965 din 19.10.2016, 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în 
municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din 
O.M.I.R.A. nr. 665/2008, organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post 
prevăzut a fi încadrat de ofiţeri, prin recrutare din sursă externă1, astfel: 
 

Nr. 
crt. Postul/Funcţia prevăzută Denumirea specialităţii militare 

Nr. 
posturi 

STRUCTURA DE SECURITATE 
1.  Ofiţer I Informatică / Pompier 1 

 
I. Definirea sumară a atribuţiilor posturilor: 

- asigură îndeplinirea măsurilor de protecţie fizică la nivelul unităţii; 
- asigură îndeplinirea măsurilor de protecţie prin măsuri procedurale; 
- asigură îndeplinirea măsurilor de protecţie a personalului; 
- îndrumă activitatea privind desfăşurarea contractelor clasificate; 
- coordonează direct activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul unităţii; 
- consiliază conducerea unităţii în legătură cu aspectele privind securitatea informaţiilor; 
- asigură executarea controalelor tematice şi determinate de situaţii de urgenţă; 
- asigură efectuarea cercetărilor în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate sau a 
încălcării reglementărilor de securitate 
 

II. Cerinţele specifice ale posturilor: 
1. Pregătirea necesară ocupantului postului: 

1.1. pregătire de bază: Absolvent cu diplomă de licenţă, al studiilor superioare în domeniile: 
drept, ştiinţe administrative, matematică, informatică, geografie, ingineria instalaţiilor - instalaţii 
pentru construcţii-pompieri, inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia 
informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie electrică, inginerie mecanică-utilaje tehnologice pentru 
construcţii, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe 
politice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, cibernetică, statistică şi informatică 
economică, contabilitate, management, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale 
educaţiei, limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie, educaţie fizică şi sport. 

                                                 
1 art. 2 din OMIRA 665/2008, lit. f^2) recrutarea din sursă externă - recrutarea realizată din rândul oricăror categorii de persoane care deţin aptitudinile, 
abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; în cadrul acestei forme de recrutare pot fi identificate, în condiţiile legii, inclusiv 
persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne; 

A P R O B, 
PREŞEDİNTELE COMİSİEİ DE CONCURS 
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2. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru încadrare ofiţeri. 
3. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic încadrare ofiţeri. 

 
III. Pentru a participa la concurs/examen candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 

următoarele condiţii obligatorii:  
- să depună documentele prevăzute la pct. IV. în condiţiile şi la termenele stabilite;  
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română scris şi vorbit; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de 

specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a 
examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor 
neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării 
psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; 

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează; 
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
- să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m. bărbaţii şi 1,60 m. femeile; 
- să îndeplinească toate celelalte cerinţe specifice menţionate la pct. II.; 
- persoanele care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare 

din Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi recrutate în vederea rechemării în activitate, trebuie să fie 
confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează 
examen; 

- 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 ulterioare2; 

- să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), h), i) şi k) din 
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare3 ori din 
motive imputabile lor; 

- să nu dobândească, prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, grade militare mai mici decât 
cele avute în rezervă; 

- persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului 
militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, nu fac obiectul recrutării în 
vederea rechemării în activitate pe timp de pace. 

La concurs pot participa şi cadrele militare în activitate, care au statul de subofiţeri şi maiştri 
militari care trebuie să mai îndeplinească următoarele condiţii pentru trecerea în corpul ofiţerilor4: 

- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 
- să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- să aibă vechime în corpul din care provin de minimum doi ani, la data înscrierii la concurs. 

                                                 
2 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...." 
3 Extras din art. 69 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 cu modificările şi completările ulterioare: „încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune 
în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are 
loc: a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale; c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional; ... h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori; i) când este 
condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau 
amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;... k) când nu 
promovează examenul de definitivare prevăzut la ari. 21 alin. (5)." 

4 În conformitate cu art. 24 din OMAI 69/2009, art. 9 alin 2 şi art. 42 din O.M.I.R.A. 665/2008, la acest concurs nu pot participa agenţii de poliţie în activitate. 
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Atenţie! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute 

în prezentul anunţ. 
 

IV. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile 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 trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente5, depuse într-un dosar plic: 

a) cererea de înscriere (conform Anexei nr. 1); 
b) curriculum vitae (conform Anexei nr. 2); 
c) documente în original6 (sau copie legalizată) care atestă nivelul, specializarea studiilor 

impuse de cerinţele postului (menţionate la pct. II subpct.1 din prezentul anunţ).  
d) copia actului de identitate; 
e) copia carnetului de muncă (sau a 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 (conform Anexei nr. 4); 
n) certificat de cazier judiciar7 (opţional); 
o) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul 

absolvenţilor în primul an de la absolvire;8 
p) adeverinţă9 de la unitatea de unde a trecut în rezervă / şi-a încetat raporturile de serviciu, 

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); 

q) adeverinţă10 de la unitatea în care este încadrat, prin care se menţionează în clar: (1) dacă 
este sub efectul unei sancţiuni disciplinare; (2) dacă este pus la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în 
condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare; (3) vechimea în 
corpul din care provin. 

r) 3 fotografii color, tip buletin de identitate (3x3 cm); 
s) două fotografii color (9 x 12 cm); 
t) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne11; 
u) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform Anexei 

nr. 5); 
v) declaraţie notarială, pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că sunt îndeplinite 

cerinţele prevăzute la art. 20, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) din O.M.I.R.A. nr. 665/2008: 

                                                 
5 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. 
6 Biroul resurse umane al I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ realizează copii după documentele originale, care se certifică pentru conformitate şi se semnează de 
persoana desemnată şi de candidat, iar originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele prevăzute pot fi 
depuse şi în copie legalizată, situaţie în care Biroul resurse umane nu mai realizează copii. 
     Absolvenţii care nu deţin diploma de licenţă în original 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. 
7 Certificatul de cazier judiciar poate fi înlocuit cu extrasul de pe cazierul judiciar care se solicită de biroul resurse umane al I.S.U. „Petrodava” al jud. Neamţ, 
pe baza consimţământului expres al candidatului.  
8 

caracterizarea de la actualul/ultimul loc de muncă, în original, document înregistrat şi semnat de reprezentantul legal. Pentru persoanele constituite ca 
Persoană fizică autorizată sau Întreprindere individuală, caracterizarea va fi de la locul de muncă avut anterior începerii desfăşurării acestor categorii de 
activităţi. 
9 Doar pentru persoanele care au avut statutul de cadru militar/poliţist în activitate. 
10 Doar pentru persoanele care au statutul de cadru militar în activitate. 
11 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. 
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 - „să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală 
ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea”; 

- „să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani”; 
- „nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite 

prin lege”; 
w) Biroul Resurse Umane va introduce avizul de aptitudine psihologică12, 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. 
 

V. Documentele prevăzute la pct. IV, lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, r, s, u, v 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 24-28.10.2016, în fiecare zi lucrătoare (în intervalul orar 08.00-
16.00). 

Documentele prevăzute la pct. IV, lit. n, o, p, q, t (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 14.11.2016, ora 16.00, în fiecare zi 
lucrătoare (în intervalul orar 08.00-16.00). 

 
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 
candidaţilor care procedează astfel. De asemenea, completarea dosarelor de recrutare se face 

personal. 
2. După data limită de înscriere, respectiv 28.10.2016, ora 16.00, comisia de concurs nu va mai 

primi alte dosare de recrutare, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 
14.11.2016, ora 16.00, 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 urmând a fi postată pe pagina de internet a unităţii. Candidaţilor respinşi li se va 

comunica personal acest lucru. 
 

VI.  În conformitate cu prevederile O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de 
management resurse umane în unităţile M.I.R.A., cu modificările şi completările ulterioare, concursul 
se va desfăşura, în perioada 20-22.11.2016 şi va consta în susţinerea următoarelor probe13: 

-  proba de evaluare a performanţelor fizice – în data de 20.11.2016, la Stadionul 
Municipal Ceahlăul din Piatra-Neamţ, începând cu ora 10.00 (conform Anexei nr. 6);  

-  test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului – în 
data de 22.11.2016, 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. 7, pe baza bibliografiei şi tematicii (Anexa nr. 8). 

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota 
de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7.00, cu excepţia probei fizice, la care notarea 
şi promovarea se face potrivit reglementărilor interne specifice în domeniu (conform Anexei nr. 6). 
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi 

                                                 
12 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 M.A.I. nr. 257/2007 şi a procedurilor specifice acestui domeniu de activitate. 
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. 

13 Data, locul şi ora de desfăşurare a probelor de concurs pot suferi modificări în raport cu activităţile prioritare stabilite la nivelul unităţii, precum şi în funcţie 
de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi publicate/afişate pe site-ul unităţii şi la avizierul inspectoratului. 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 sau 
consultarea avizierului unităţii.  
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„respins”. Nota  finală   reprezintă   media   notelor   obţinute   la   fiecare   dintre   probele  
concursului. La proba a doua de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis” la proba 
desfăşurată anterior. Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate 
probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare. 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, este declarat „admis” la concurs 
candidatul care are cea mai mare notă la testul scris. În situaţia de egalitate şi după aplicarea acestui 
criteriu, departajarea candidaţilor se va realiza în funcţie de nota obţinută la proba de evaluare a 
performanţelor fizice. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală şi la proba de 
evaluare a performanţelor fizice, departajarea între aceştia se va realiza pe baza notei la licenţă. 

Dacă în urma aplicării criteriilor de departajare menţionate, există egalitate între mai mulţi 
candidaţi, departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui 
interviu pe subiecte profesionale. Interviul se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării 
termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiaşi tematici şi bibliografii stabilite pentru 
testul scris. Planificarea candidaţilor pentru susţinerea acestei probe va fi afişată în timp util pe site-ul 
unităţii. 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de concurs se depun în termen de 24 de 
ore de la afişare, în ziua prevăzută de graficul de desfăşurare a concursului, se soluţionează de către 
comisia de contestaţii, constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 24 
de ore de la depunerea acestora. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Rezultatele 
probelor fizice nu pot fi contestate. Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă. 

 
VII. 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 08.00-16.00 de la Biroul Resurse Umane al unităţii, telefon 0233-216815, 
interior 27007, 27128. 

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi la 
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, precum şi la 
avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în 
aceste modalităţi. În perioada concursului, pe paginile 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. 

În cadrul probei test scris, candidaţii nu vor avea asupra lor decât 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. 
 Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de 
evaluare a performanţei fizice sau la proba scrisă, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din 
concurs.  
 
 

VIII. Se ataşează: 
a) Anexa nr .1: Cerere 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: Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
f) Anexa nr. 6: Probele şi baremele pentru evaluarea performanţelor fizice; 
g) Anexa nr. 7: Graficul de desfăşurare al concursului; 
h) Anexa nr. 8: Bibliografia şi tematica pentru concurs. 
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