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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE, URGENTA
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PIATRA-NEAMT
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTI
"PETRODAVA" AL JUDETULU NEAMT

ANUNT
t

in conformitate cu prevederile legale in vigoare,Inspectoratul pentru Situu{ii de
tlrgen{d ,,Petrodava" sI Jude(ului Neaml, cu sediul in municipiul Piatra-Neam!, str.
Cue:di, nr. 34, organizeazd recrutareo gi selecgia din sursd intern6, din $ndul
subofi,terilor unitdlii, care sI corespundd cerinlelor postului qi sa aibd potenlial de
dezttoitare profesionalS, pentru ocuparea postului de" comandant echipai nr. 2 Poia
rda de i
Teiului.

Pentru a participa la selecfie candidafii trebuie sI indeplineasci in mod
cumulativ urmitoarele:
Cerin{ele de studii ale postului, stabilite potrivit prevederilor din fiqa postului,
sunt:

- pregitire de bazi:
- studii liceale cu diplomd de bacalaureat,
- alte cunogtin{e:
- cunoqtinfe de culturd generali;
- cunoqtinle militare 9i pentru situalii de urgen!5;
- autarizafii speciale pentru exercitarea atribu{iilor:
- Autorizalie de u"r.r pentru lucrul cu informalii gi documente'clasificate,
nivel ,,Secret de serviciu" (dupd incadrare, potrivit principiului nevoii de a
cunoaqte);

Pentru a putea ocupa postul precizat mai sus, subofilerii trebuie si indeplineascd
in mod cumulativ urmltoarele conditii,la data desfigurarii interviului structurat pe
subiecte profesionale:
- categoria de personai ce poate ocupa postul: suboJiter;
gradul militar minim: sergent maior;
- sI fie incadrali in unitatea caro are prevdzut postul scos la seleclie,
- s[ aibf, pregitirea necesarl ocupantului postului;
- si fie declefrali apt medical pentru postul respectiv;
- sd nu fie pnqi ti dispozilie sau suspendali din funclie, in condiliile art. 89 din
qi completiirile
.Legea nr. 80/19-95 privind Statutul cadrelor militare, cu modificdrile
ulterioare,
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nu se afle in curs de judecati sau s[ nu fi fost
unei infracfiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea atribuliilor funcfionale (in
situaf;a ?n care constatarea cazului prevdzut mai sus are loc dupa numirea ?n funcfie a
cadrului militar, acesta va fi eliberat din funcfie qi pus la dispozilie in condiliile legii);
- sd nu fie intr-o situafie de conflict de interese sau incompatibilitate stabilita de
legislafia in vigoare qi sa nu aibd interdicfia de ocupare a unei funcfii in institutrii
bugetare (in situafia in care constatarea cazului prevdzut mai sus are loc dupa numirea
in funclie a cadrului militar, acesta va fi eliberat din frrnclie gi pus la dispozilie in
condiliile legii);
sA

Datalimita pentru depunerea rapoartelor de inscriere (conform modelului anexat)
in vederea participirii la selecfie pi a bilanfului starii de sdndtate, eliberat de citre
Centrul Medical Judelean, care sI ateste aptitudinea privind ocuparea postului vacant
pentru care participl la seleclie este 31.07.2014, orele 16.00 (data inregistrdrii la
secretariatul I.S.U. ,,Pefiodava" al jud. Neam!). Comisia pentru ocuparea postului
vacant identificd dacd personalul corespunde cerinlelor postului qi are potenlial de
dezvoltare profesionald qi desfrqoard interviul structurat pe subiecte profesionale, in
data de 0?.08.2014, incepdnd cu ora 10.00, la sediul Detaqamentului de Pompieri Tg.
Neam!, Garda de intervenfie nr. I'Tg. Neam!, str. Nucilor, nr. 12, TArgu Neam!.
Tematica qi bibliografia de studiu fac parte integrantd din prezentul anun{, iar
date gi informa{ii suplimentare pot fi transmise candidafilor prin intermediul Biroului
Resurse Umane din cadrul I.S.U. ,,Petrodava" al jud. Neamf, telefon 0233'216815,
interior 27007.

TEMATICA $I BIBLIOGRAFIA
TEMATICA:
l. Factorii care diminueazi disciplina

militara qi modaliti{ile de rcilir.ue

a

disciplinei militare.
2. Recompense qi sanclilrni care se pot acorda/aplica cadrelor militare in activitate.
3 . Or ganizarea intervenfiei.
4. Desfrgurarea intervenfiei.
5. Conducerea acfiunilor de intervenfie
6.Documente pentru arganizarea qi conducersa acfiunilor de intervenlie.
T.Documente pentru evidenla, analiza, evaluarea qi raportarea ac;iunilor de intervenJie.
8. Operafiuni pentru desfrqurarea intervenfiei la incendii
g.Metode de salvare a victimelor de la indlfimi
l0.Evacuarea victimelor din zonele de risc.
11. Tehnici de lucru ale binomului de intervenfie12. Tehnici de pitrundere qi de refulare a apei.
14 Etapele binomului de intervenlie in acfiunea de pdtrundere.
)
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BIBLIOGRAFIA:
I . Ordinut MApN. nr. M.26 din

6 martie 2009 pentru aprobarea Regulamentului

disciplinei militare;
2. Ordinut nr. 1144/IG din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
planificarea, pregdtirea, organizarea, desfbqurarea gi conducerea acliunilor de
intervenlie ale serviciilor de urgenfi profesioniste.
3. Ordinul nr. 1146/IG din 28.10.2010 pentru aprobarea Dispoziliilor tehnice de
elaborare a documentelor de pregdtire, organizare, conducere, desfigurare, evidenfd,
ana\iz1, evaluare gi raportare a acliunilor de intervenlie ale serviciilor profesioniste
pentru situalii de rngenfd
4. Instrucgiuni prtvind interven;ia serviciilor de urgenld profesioniste - intewenp la
incendii
5.

- ISU 01.

Instrucliuni privind interven{ia serviciilor de urgen(d profesionkte tn ae;iuni de

-

cdutare - salvare ISU 02.
6. Ghid privind tehnica gi tactica stingetii incendiilor

- ISU 04.

Noti:
Se studiazd

\

legislalia actualizatl cu toate evenimentele legislative intervenite.

TNspecroR $E

I.S.U.

Colonel

Comisia de ocupare a postului vacant:

Lt. col. GAVRILESCU Gheorghe DUMITRU
Plt. adj. MAXIM Toader CRISTINEL-ION

R.C.:256/RU 05 din 15.07.2014
GD/GD

-

2 exPl.
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