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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. 2.922.485 

Piatra Neamţ,  

din 13.10.2016 

 

 
 
 

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. 94834 
din 11.10.2016, 

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 postului vacant de 
subofiţer tehnic principal, din cadrul structurii Financiar, prin recrutare din sursă externă1, 
astfel: 
 

I. Definirea sumară a atribuţiilor postului: 
- răspunde de centralizarea şi verificarea tuturor documentelor legale în baza cărora se 

operează în aplicaţia informatică de salarii sporurile care se acordă pe bază de pontaj; 
- elaborează statele de plată a drepturilor de personal (salarii/solde, normă de hrană, 

transport misiune, transport c.o., alte drepturi şi indemnizaţii); 
- contribuie la realizarea misiunilor operative, a acţiunilor şi intervenţiei cu grad ridicat de 

risc ori în condiţii de pericol deosebit. 
 
II. Cerinţele specifice ale posturilor: 
1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: subofiţer; 
2. Gradul militar necesar ocupantului postului: sergent major; 

      3. Pregătire: 
3.1. pregătire de bază: liceu cu diplomă de bacalaureat; 

            3.2. pregătire de specialitate:  
                  - calificare în domeniul economic şi informatic; 

  - curs de perfecţionare. 
3.3. alte cunoştinţe: cultură generală, financiar contabile, de operare pe calculator; 

                                                 
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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 3.4. autorizaţii speciale pentru executarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la 
informaţii clasificate pentru nivelul „Secret’’, după încadrare, conform principiului “nevoii de a 
cunoaşte“. 
              3.5. limbi străine: nu e cazul; 
4. Experienţă: 

4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Administraţiei şi Internelor: - 
4.2. vechime în specialitate: - 
4.3. vechime în funcţii de conducere: - 
4.4 perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 3-6 luni. 

5. Aptitudini necesare: capacitate de analiză şi sinteză, simţ de observaţie, corectitudine, simţ 
de răspundere, iniţiativă, simţ gospodăresc, înţelepciune, calm şi viteză de reacţie în situaţii 
deosebite, capacitate de adaptare rapidă la situaţii neprevăzute. 

 6. Atitudini necesare/ comportament solicitat:  capacitate de lucru în echipă; loialitate faţă de   
unitate; spirit de iniţiativă; cinste şi corectitudine; prestanţă, integritate, sociabilitate.  

      7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: Apt medical încadrare subofiţer. 
8. Trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic încadrare subofiţer 

 
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; 

- 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.; 
- 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; 

                                                 
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 
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- 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. 
 

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 documente4, depuse într-un dosar plic: 

a) cererea de înscriere (conform Anexei nr. 1); 
b) curriculum vitae (conform Anexei nr. 2); 
c) documente în original5 (sau copie legalizată) care atestă nivelul, specializarea studiilor şi 

calificărilor impuse de cerinţele postului (menţionate la pct. II, subpct. 3.1 şi 3.2 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 judiciar6 (opţional); 
o) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul 

absolvenţilor în primul an de la absolvire;7 
p) adeverinţă8 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); 

q) 3 fotografii color, tip buletin de identitate (3x3 cm); 
r) două fotografii color (9 x 12 cm); 
s) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne9; 
t) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform 

Anexei nr. 5); 

                                                                                                                                                                  
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 cazul documentelor emise într-o limbă străină, acestea vor fi prezentate în original şi vor fi însoţite de traducere autorizată şi legalizată la notar. 
5 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 de liceu care nu deţin diploma de bacalaureat 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. 
6 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.  
7 caracterizarea de la actualul/ultimul loc de muncă, în original, document înregistrat, ştampilat 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. 
8 Doar pentru persoanele care au avut statutul de cadru militar/poliţist în activitate. 
9 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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u) 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: 

 - „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”; 
v) 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. 
 

V. Documentele prevăzute la pct. IV, lit. a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, q, r, t, u, 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 
14-21.10.2016, în fiecare zi lucrătoare (în intervalul orar 09.00-16.00). 

Documentele prevăzute la pct. IV, lit. c, n, o, 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 11.11.2016, ora 16.00, în 
fiecare zi lucrătoare (în intervalul orar 09.00-16.00). 

 
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 21.10.2016, ora 16.00, comisia de concurs nu va mai 

primi alte dosare de recrutare, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 
11.11.2016, 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 21.11-23.11.2016 şi va consta în susţinerea următoarelor 
probe11: 

-  proba de evaluare a performanţelor fizice – în data de 21.11.2016, la Stadionul 
Municipal Ceahlăul din Piatra-Neamţ, începând cu ora 12.00 (conform Anexei nr. 6);  

-  test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului – 
în data de 23.11.2016, 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 

                                                 
10 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. 
11  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. 
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promovat sunt declaraţi „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 bacalaureat. 

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. 

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. 

 
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, inclusiv la sediile subunităţilor şi al Inspecţiei de Prevenire. 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. 

 
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. 

 
 

 
 
 
 

Tematica: 
 

 
 

A V İ Z A T 
MEMBRİİ COMİSİEİ: 

 
 
 

Î N T O C M İ T 
SECRETARUL COMİSİEİ: 

http://www.ijsunt.ro/
http://www.ijsunt.ro/
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Cerere de înscriere                                                                                                                        Anexa nr. 1 
 
 
 

Nr. _________ 
   din _________ 

 

 
 

Domnule Inspector şef  
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, 

 
 

Subsemnatul(a)     fiul  (fiica)  lui 
 

   şi al (a)    
 

născut(ă) la data de 
 

   în localitatea    
 

judeţul/sectorul 
 

   cetăţenia     
 

posesor/posesoare  al/a  cărţii  de  identitate  seria 
 

  , nr.   , eliberată de   , la data de   , CNP 
 

  cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea   , 
 

judeţul/sectorul     
 

strada     
 

nr.     
 

bloc    , etaj    , 
 

apartament __________, absolvent(ă) cu diplomă de bacalaureat al liceului 

________________________________, din localitatea _________________________, în anul 

_________, cu media __________ specializarea _____________________________, de profesie 

_______________, salariat(a) la_________________________________________, starea 

civilă_____________, cu serviciul militar________________, la arma____________________, 

trecut în rezervă cu gradul_________________________, telefon:_____________________. 

Totodată menţionez că am absolvit următoarele cursuri/programe de formare profesională: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

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

Situaţi i de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de subofiţer 

tehnic principal din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului 

Neamţ, Financiar,  prin recrutare din sursă externă. 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs. 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la 

susţinerea acestuia la biroul resurse umane unde m-am înscris, pentru a solicita ridicarea 

documentele depuse. 
 
 
 

Semnătura    Data    
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Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

          
          
 

Anexa nr. 2 
 
 
 

Curriculum vitae 
Europass 

Inseraţi fotografia 

 
Informaţii personale   

 
Nume / Prenume Nume, Prenume 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 
Telefon Fix: Mobil: 
Fax(uri) (rubrică facultativă) 

E-mail(uri) 
 

Naţionalitate 

Data naşterii (ziua, luna, anul) 

Sex 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(se specifică postul pentru care se candidează, conform anunţului de concurs) 

 
Experienţa profesională 

 
Perioada Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai 

recentă dintre acestea 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare 

Nivel european (*) 
 

Limba 
Limba 

 
 
 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
 

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
 

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. 
 

Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior 
 

Anexe Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura    Data    



Anexa nr. 3 
 

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 
 

 
 

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi 
redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături 
sau prescurtări, datată şi semnată. 

 
1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior),  CNP, data şi locul 

naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea 
actuală a localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, 
religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă 
şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu. 

 
2. Date privind activitatea desfăşurată: 
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul 

gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, 
menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a 
desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora. 

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia 
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în 
rezervă. 

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea 
candidatului. 

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de 
urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au 
constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute 
şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi. 

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau 
personal – în ce ţări, perioada. 

 
3. Date despre rude: 
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi 

locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia 
actuală), domiciliul şi numărul de telefon; 

b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul 
şi data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon; 

c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru 
persoanele prevăzute la lit. a). 

 
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi 

numele purtat anterior. 
În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii 

datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter 
personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemplu: 
„1. Subsemnatul(a)_______,numele şi prenumele purtate anterior____,  CNP, __ născut(a) 

la data de ___  în localitatea _judeţul __, fiul/fiica lui __ şi al __ , cu domiciliul în loc. ___, str. __, bl. 
___, ap. ___, judeţul ___, / reşedinţa în loc. ___, str. __, bl. ___, ap. ___, judeţul ___,  de cetăţenie 
___, etnie____religie ___, căsătorit(ă)/necăsătorit(ă), absolvent(ă) al ____, cunoscător al limbii __ - 
nivel___ (avansat, mediu, minim), de profesie __(conform ultimilor studii absolvite), cu locul de 
muncă la ___, în funcţia de ____. 

 Telefon mobil ___, domiciliu (fix) __, serviciu __ . 
 Date privind activitatea desfăşurată: 
În perioada __ am urmat cursurile şcolii primare din loc. __, jud. ___ perioadă din care sunt 

cunoscut de __ (2-3 profesori)  
În perioada ___am urmat cursurile şcolii generale din loc. __, jud. ___ perioadă din care 

sunt cunoscut de __ (2-3 profesori)  
În perioada _ am urmat cursurile Liceului __, profil __ din loc. __, jud. ___ perioadă din care 

sunt cunoscut de ___ (2-3 profesori) , 
În perioada __ am urmat cursurile şcolii post liceale/facultăţii __ din loc. _, jud. ___, 

perioadă din care sunt cunoscut de __ (2-3 profesori), dacă este cazul. 
În perioada __ am satisfăcut serviciul militar la  UM __, jud.___ arma ___, 

specialitatea___(vezi Livretul militar), din loc. ___, unde am îndeplinit funcţia de _, fiind trecut în 
rezervă cu gradul de ____, unde sunt cunoscut de _ (2-3 persoane – comandanţi, şefi) 

În perioada __ am fost angajat la  __, din loc. _, jud. ___ în meseria de _, fiind cunoscut de _ 
(2-3 colegi/şefi) 

În perioada __ nu am fost încadrat în muncă (dacă sunt perioade fără ocupaţie) 
În perioada __ am fost angajat la  __, din loc. _, jud. ___ în meseria de _, fiind cunoscut de _ 

(2-3 colegi/şefi). 
Nu am făcut nici o deplasare în străinătate. Daca da - În perioada ___ am fost plecat în 

străinătate , pentru __ (motivul - interes de serviciu sau personal), în ţările ____. 
Nu am fost cercetat, arestat, judecat sau condamnat, nu sunt în curs de urmărire penală, 

judecare sau în executarea unei sancţiuni penale – dacă da, se va menţiona detaliat în ce au constat 
faptele, când s-au produs, de către ce organ s-a luat măsura, etc., arătându-se totodată dacă au fost 
graţiate, amnistiate sau reabilitate). 

 2. Tata.  
3. Mama. 
…….. 
În autobiografie se vor regăsi toate persoanele din Tabelul cu rude. Aceleaşi menţiuni vor fi 

făcute şi pentru fiecare persoană din Tabelul cu rude. 
 
Aceasta este autobiografia, pe care o dau şi o semnez şi îmi asum responsabilitatea asupra 

exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu 
caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 

 
Semnătura ______________    Data __________ 
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Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare                                          Anexa nr. 5 
 

Nr. _________ 
 din _________ 

 
 

Domnule Inspector şef  
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, 

 
Subsemnatul(a)    , fiul (fiica) 

lui ________________şi al (a)____________, născut(ă) la data de ________________ în 
localitatea  __________,  judeţul/sectorul  ________________CNP _____________________, 
posesor (posesoare)   al   (a)   BI/CI   seria_____ nr.____________, eliberat(ă)  de 
______________________________,  la  data  de     ,  în  calitate  
de candidat la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, Financiar, prin 
încadrare din sursă externă, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al 
judeţului Neamţ, în perioada 21-23.11.2016, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă 
despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ. 

Precizez că fac/nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau 
care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept. 

În situaţia în care voi fi declarat(ă) „admis”, la concursul menţionat mai sus, îmi voi da 
demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte. Totodată sunt de acord ca, 
în cazul în care voi fi declarat(ă) „admis” la concursul menţionat mai sus, anterior emiterii 
actului administrativ de chemare/rechemare în activitate, să îndeplinesc cerinţele stabilite de 
prevederile art. 29, lit. d) - e) şi art. 30 din Legea nr. 80/1995. 

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 
încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea 
situaţie se va constata după încadrare urmează să fiu trecut(ă) în rezervă. 

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu 
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 677/2001  
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sunt de acord cu prevederile O.U.G. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administrației publice centrale pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și consimt să-mi fie solicitat extrasul de cazier judiciar de la autoritatea competentă cu 
eliberarea acestuia. 

Menționez că am fost / nu am fost încadrat în sistemul național de apărare, ordine publică 
și siguranță națională (în caz afirmativ, precizați instituția/funcția 
__________________________________________________ și mi-au încetat raporturile de 
serviciu/am fost trecut în rezervă prin __________________, în temeiul art.________din Legea nr. 
__________/________). 

Am luat la cunoştinţă despre faptul că în cazul în care voi fi declarat(ă) „admis” şi în urma 
numirii în funcţie nu voi fi autorizat(ă) pentru accesul la informaţii clasificate, necesar îndeplinirii 
atribuţiilor funcţiei, voi fi trecut(ă) în rezervă, în conformitate cu art. 85, lit. m) din Legea nr. 
80/1995. 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 
completat personal datele din prezenta declaraţie şi sunt de acord ca acest document să fie utilizat 
în raporturile juridice care se pot stabili între unitate şi terţe persoane fizice ori juridice, cu 
respectarea prevederilor legislaţiei privind confidenţialitatea datelor personale. 

 
 

Data  ________________                            Semnătura ______________________ 
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PROBELE ŞI BAREMELE PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR FIZICE 
 

 A. Probe şi bareme bărbaţi 
 

Abdomene Rezistenţă 1000 m Viteză 50 m 
Nr. 

Repet. 
Grupa de vârstă/nota obţinută Timp Grupa de vârstă/nota obţinută Timp Grupa de vârstă/nota obţinută 

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 
50 10      3'40" 10      6"8 10      
49 9,5      3'45" 9,5      6"9 9,5 

 
 

     
48 9      3'50" 9      7"0 9      
47 8,5      3'55" 8,5      7"1 8,5      
46 8      4'00" 8      7"2 8      
45 7,5 10     4'05" 7,5 10     7"3 7,5 10     
44 7 9,5     4'10" 7 9.5     7"4 7 9,5     
43 6,5 9     4'15" 6,5 9     7"5 6,5 9     
42 6 8,5     4'20" 6 8.5     7"6 6 8,5     
41 5,5 8     4'25" 5,5 8     7"7 5,5 8     
40 5 7,5 10    4'30" 5 7,5 10    7"8 5 7,5 10    
39 4,5 7 9,5    4'-35" 4,5 7 9,5    7"9 4,5 7 9,5    
38 4 6,5 9    4'40" 4 6,5 9    8"0 4 6,5 9    
37 3,5 6 8,5    4'45" 3,5 6 8.5    8"1 3,5 6 8,5    
35 3 5,5 8    4'50" 3 5.5 8    8"2 3 5,5 8    
35 2,5 5 7,5 10   4'55" 2,5 5 7,5 10   8"3 2,5 5 7,5 10   
34 2 4.5 7 9,5   5'00" 2 4,5 7 9,5   8"4 2 4,5 7 9,5   
33 1,5 4 6,5 9   5'05" 1,5 4 6,5 9   8"5 1,5 4 6,5 9   
32 1 3,5 6 8,5   5'10" 1 3,5 6 8,5   8"6 1 3,5 6 8,5   
31  3 5,5 8   5'15"  3 5.5 8   8"7  3 5,5 8   

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
„PETRODAVA” AL JUDEŢULUI NEAMŢ 

 

                          NESECRET  
Anexa nr. 6   
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Nr. 
Repet. 

Grupa de vârstă/nota obţinută Timp Grupa de vârstă/nota obţinută Timp Grupa de vârstă/nota obţinută 
I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 

30  2,5 5 7,5 10  5'20"  2,5 5 7,5 10  8"8  2,5 5 7,5 10  
29  2 4,5 7 9,5  5'25"  2 4,5 7 9,5  8"9  2 4,5 7 9,5  
28  1,5 4 6,5 9  5'30"  1,5 4 6,5 9  9"0  1,5 4 6,5 9  
27  1 3.5 6 8,5  5'35"  1 3,5 6 8,5  9"1  1 3,5 6 8,5  
26   3 5,5 8  5'40"   3 5,5 8  9"2   3 5,5 8  
25   2,5 5 7.5 10 5'45"   2,5 5 7,5 10 9"3   2,5 5 7,5 10 
24   2 4,5 7 9,5 5'50"   2 4,5 7 9,5 9"4   2 4,5 7 9,5 
23   1,5 4 6,5 9 5'55"   1,5 4 6,5 9 9"5   1,5 4 6,5 9 
22   1 3.5 6 8,5 6'00"   1 3,5 6 8,5 9"6   1 3,5 6 8,5 
21    3 5,5 8 6'05"    3 5,5 8 9"7    3 5,5 8 
20    2,5 5 7,5 6'10"    2,5 5 7,5 9"8    2,5 5 7,5 
19    2 4,5 7 6'15"    2 4,5 7 9"9    2 4,5 7 
18    1.5 4 6,5 6'20"    1,5 4 6,5 10"0    1,5 4 6,5 
17    1 3,5 6 6'25"    1 3,5 6 10"1    1 3,5 6 
16     3 5,5 6'30"     3 5.5 10"2     3 5,5 
15     2,5 5 6'35"     2,5 5 10"3     2,5 5 
14     2 4,5 6'40"     2 4,5 10"4     2 4,5 
13     1,5 4 6'45"     1,5 4 10"5     1,5 4 
12     1 3,5 6'50"     1 3,5 10"6     1 3,5 
11      3 6'55"      3 10"7      3 
10      2,5 7'00"      2,5 10"8      2,5 
9      2 7'05"      2 10"9      2 
8      1,5 7'10"      1,5 11"0      1,5 
7      1 7'15"      1 11"1      1 
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B. Probe şi bareme femei 
 

Abdomene Rezistenţa 800 m Viteză 
Nr. 

Repet. 
Grupa de vârstă/nota obţinută Timp Grupa de vârstă/nota obţinută Timp Grupa de vârstă/nota obţinută 

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 
46 10      3'40" 10      8"4 10      
45 9,5      3'45" 9,5      8"5 9,5      
44 9      3'50" 9      8"6 9      
43 8,5      3'55" 8,5      8"7 8,5      
42 8      4'00" 8      8"8 8      
41 7,5 10     4'05" 7,5 10     8"9 7,5 10     
40 7 9,5     4'10" 7 9,5     9"0 7 9,5     
39 6,5 9     4'15" 6.5 9     9"1 6,5 9     
38 6 8,5     4'20" 6 8,5     9"2 6 8,5     
37 5,5 8     4'25" 5,5 8     9"3 5,5 8     
36 5 7,5 10    4'30" 5 7,5 10    9"4 5 7,5 10    
35 4,5 7 9,5    4'35" 4,5 7 9,5    9"5 4,5 7 9,5    
34 4 6,5 9    4-40"' 4 6,5 9    9"6 4 6,5 9    
33 3,5 6 8,5    4'45" 3,5 6 8,5    9"7 3,5 6 8,5    
32 3 5,5 8    4'50" 3 5.5 8    9"8 3 5,5 8    
31 2,5 5 7,5 10   4'55" 2,5 5 7,5 10   9"9 2,5 5 7,5 10   
30 2 4.5 7 9,5   5'00" 2 4,5 7 9,5   10"0 2 4,5 7 9,5   
29 1,5 4 6.5 9   5'05" 1,5 4 6,5 9   10"1 1,5 4 6,5 9   
28 1 3,5 6 8,5   5'10" 1 3.5 6 8,5   10"2 1 3,5 6 8,5   
27  3 5,5 8   5'15"  3 5,5 8   10"3  3 5,5 8   
26  2.5 5 7,5 10  5'20"  2,5 5 7,5 10  10"4  2,5 5 7,5 10  
25  2 4,5 7 9,5  5'25"  2 4,5 7 9,5  10"5  2 4,5 7 9,5  
24  1,5 4 6,5 9  5-30"  1,5 4 6,5 9  10"6  1,5 4 6,5 9  
23  1 3,5 6 8,5  5'35"  1 3,5 6 8,5  10"7  1 3,5 6 8,5  
22   3 5,5 8  5'40"   3 5,5 8  10"8   3 5,5 8  
21   2,5 5 7,5 10 5'45"   2,5 5 7,5 10 10"9   2,5 5 7,5 10 
20   2 4,5 7 9,5 5'50"   2 4,5 7 9,5 11 "0   2 4,5 7 9,5 
19   1,5 4 6,5 9 5'55"   1,5 4 6,5 9 11"1   1,5 4 6,5 9 
18   1 3,5 6 8,5 6'00"   1 3,5 6 8.5 11 "2   1 3,5 6 8,5 
17    3 5,5 8 6'05"    3 5,5 8 11 "3    3 5,5 8 
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16    2.5 5 7.5 6'10"    2,5 5 7,5 11 "4    2,5 5 7,5 
Abdomene Rezistenţă 800 m Viteză 

Nr. 
Repet. 

Grupa de vârstă/nota obţinută Timp Grupa de vârstă/nota obţinută Timp Grupa de vârstă/nota obţinută 
I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 

15    2 4.5 7 6' 15"    2 4,5 7 11 "5    2,5 4,5 7 
14    1,5 4 6,5 6'20"    1,5 4 6,5 11 "6    2 4 6,5 
13    1 3,5 6 6'25"    1 3,5 6 11 "7    1,5 3,5 6 
12     3 5,5 6'30"     3 5,5 11 "8    1 3 5,5 
11     2,5 5 6'35"     2,5 5 11 "9     2,5 5 
10     2 4.5 6'40"     2 4,5 12"0     2 4,5 
9     1,5 4 6'45"     1,5 4 12"1     1.5 4 
8     I 3,5 6'50"     1 3,5 12"2     1 3,5 
7      3 6'55"      3 I2"3      3 
6      2,5 7'00"      2,5 12"4      2,5 
5      2 7'05"      2 12"5      2 
4      1,5 7'10"      1.5 12"6      1.5 
3      1 7'15"      1 12"7      1 

 
Încadrarea în grupa de vârstă se face pentru vârsta împlinită în ziua probei, astfel: 

- GRUPA I     - până la 30 de ani, inclusiv 
- GRUPA II    - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv; 
- GRUPA III   - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv; 
- GRUPA IV  - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv; 
- GRUPA V   - de Ia 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv; 
- GRUPA VI  - peste 51 de ani. 

 
Precizări privind activitatea de evaluare 

-    Toate probele se execută numai în ţinută adecvată anotimpului şi probei respective, câte o singură încercare; 
- Proba de viteză se execută cu startul din picioare, câte doi concurenţi/cronometru; 
- Proba de flexie abdominală se execută din poziţia culcat pe spate, cu mâinile la ceafă şi sprijin la picioare, timp de două  minute fără pauze, câte un 

concurent/cronometru; 
- Proba de rezistenţă se execută cu startul în picioare în serii de zece concurenţi/cronometru; 
- Toate probele se execută în aceeaşi zi, ordinea lor fiind stabilită de către examinatori; 
- Este declarat „admis” concurentul care a obţinut pentru fiecare probă minim nota 5,00 şi minim media notelor 6,00. 
- Rezultatele obţinute la proba de evaluare a performanţelor fizice, nu pot fi contestate. 
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GRAFICUL 

de desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal prevăzut a fi încadrat de subofiţeri,  
prin încadrare din sursă externă 

 
Nr. 
crt. Activităţile Termen/perioada Observaţii 

1.  Asigurarea publicităţii privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului/examenului pentru ocuparea postului vacant 13-14.10.2016 Secretarul comisiei de concurs 

2. 
Înscrierea candidaţilor la concurs: depunerea documentelor 

prevăzute la pct. IV, lit. a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, q, r, t, u din 
anunţ 

14-21.10.2016, 
ora 16.00  

3. Planificarea candidaţilor pentru examinarea psihologică 17 - 28.10.2016 Prin grija B.R.U. 

4. Depunerea documentele prevăzute la pct. IV, lit. c, n, o, p, s  din 
anunţ (completarea dosarelor de recrutare) 

17.10 - 11.11.2016, 
ora 16.00 

Candidaţii pot depune documentele în fiecare zi 
lucrătoare 

5. 

Verificarea documentelor depuse în dosarele de recrutare a 
candidaţilor înscrişi şi a îndeplinirii condiţiilor generale şi 

specifice prevăzute în anunţ. Întocmirea adreselor cu privirea la 
respingerea participării la concurs a candidaţilor care nu 

îndeplinesc condiţiile şi criteriile de participare la concurs, sau a 
căror dosare de candidat nu sunt complete. 

14-16.11.2016 Comisia de concurs, 
Secretarul comisiei de concurs 

6. Stabilirea listelor finale cu candidaţii şi comunicarea refuzului 
pentru cei cărora nu li s-a aprobat participarea 16 - 18.11.2016 

Termenul poate fi prelungit, în funcţie de 
rezultatele primite de la Centrul de 

Psihosociologie 

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 
Anexa nr. 7  
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7. 
Efectuarea prezenţei şi instructajului candidaţilor cu privire la 

modul general de desfăşurare a probei evaluarea performanţelor 
fizice 

21.11.2016, 
începând cu ora 11.30 Stadionul Municipal Ceahlăul din Piatra Neamţ 

8. Desfăşurarea probei evaluarea performanţelor fizice 21.11.2016, 
începând cu ora 12.00 

9. Afişarea rezultatelor la proba evaluarea performanţelor fizice 21.11.2016 La avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii 

10.  Prezentarea candidaţilor în săli, verificarea identităţii, pregătirea 
pentru desfăşurarea probei scrise 23.11.2016, ora 09.30  

11.  

Efectuarea prezenţei şi verificarea identităţii. 
Efectuarea instructajului candidaţilor cu privire la modul general 

de desfăşurare a probei, durata alocată acesteia, numărul de 
subiecte, durata alocată probei, criterii de departajare, data şi locul 

afişării rezultatelor, modalitatea de depunere a contestaţiilor, 
situaţii care atrag eliminarea din concurs, alte precizări necesare 

desfăşurării în bune condiţii a probei de concurs 

23.11.2016, 
începând cu ora 09.45 

La sediul I.S.U. „Petrodava” al judeţului Neamţ, 
din str. Cuiejdi, nr. 34 

12.  Desfăşurarea probei de concurs – test scris 23.11.2016, 
începând cu ora 10.00  

13.  Corectarea şi notarea testelor scrise 23.11.2016 
(după finalizarea probei) Comisia de concurs, în prezenţa candidaţilor 

14.  Afişarea grilei de corectare şi notare a testelor scrise 23.11.2016 
(după finalizarea probei) Secretarul comisiei de concurs 

15.  Comunicarea / afişarea rezultatelor la proba de concurs - test scris 
23.11.2016 

(după finalizarea 
corectării) 

Secretarul comisiei de concurs 

16.  Depunerea contestaţiilor la testul scris 23 - 24.11.2016 În termen de 24 de ore de la afişare 
17.  Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă 25.11.2016 Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

18.  
Afişarea rezultatelor finale ale concursului şi a listei cu candidaţii 
declaraţi „admis”, potrivit opţiunii formulate de către aceştia prin 

cererea de înscriere 
25.11.2016 Secretarul comisiei de concurs 
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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 
Anexa nr. 8 

 

 
 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
Concursului pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal 

 
 TEMATICA: 
 

1. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare. 
2. Reglementări specifice privind modul de stabilire a drepturilor salariale şi a 

altor drepturi pentru personalul din instituţiile publice de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

3. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe 
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în 
cadrul localităţii, în interesul serviciului. 

4. Stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru 
chirie cadrelor militare în activitate.  

5. Principii şi reguli referitoare la modul de acordare şi plată a concediului şi 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului. 

6. Timpul de muncă şi timpul de odihnă. 
7. Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice – clasificaţia economică şi 

funcţională a cheltuielilor. 
8. Venituri din salarii şi asimilate salariilor, impozitul pe venit, contribuţii sociale 

obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii şi asimilate 
salariilor. 

9. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

10.  Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile. 
11.  Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor de urgenţă profesioniste. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 
1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare. 
2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. 
3. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare. 
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4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal -  bugetare, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

5. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 4/2015 privind condiţiile de 
acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne 
care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi 
în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se 
lucrează. 

6. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 157/2015 privind condiţiile de 
acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne 
care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi 
în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se 
lucrează, în anul 2016. 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 1860/2006  privind drepturile şi obligaţiile 
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în 
interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Hotărârea Guvernului României nr. 1867/2005  privind stabilirea cuantumului 
şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare 
în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului. 

10.  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului României nr. 111/2010 privind concediul 
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările şi completările 
ulterioare. 

11.  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea 
Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. 

12.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
13.  Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
14.  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002  pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale. 

15. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele 
financiar contabile. 

16. Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile de 
organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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