
ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATtr DE URGENTA
INSFECTORATUL GENERAL PENTRU SIIUATtr DE URGENTA

NESECRET

calificat privind

NESECRET

Exemplar unic

N, g7,r/ola

oe.a5.A/5

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

,,PETRODAVA'' AL JUDETULUI NEAMT

ANUNT
ln conformitate cu prevederile arf. 74:78 din Legea nr. 80/1995 privind StaUrtrl cadrelor

militare qi ale O.M.I.R.A. nr. 66512008 privind unele activitili de management resurse umane in
unit5lile M.A.L, cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare;

Inspectoratul pentru Siamfii de Urgen{5 ,fetrodava" al Judeplqj Neam!, cu sediul in
municipiuf Piatra-Neam!, str. Cuejdi, nr. 34, organizeazl selecfie in vederea ocupdrii, prin recrutara

din zursi intemi, din rindul personalului militar de la nivelul unitbtii, a postului aferent funcliei de

subffier operativ prineipal, din cadrul Detaqamentului de Pompieri Tirgu Neam!:

L I)efinirea sumari a atribuliilor postului:
- rolul principal il constituie, preg[tirea gi participarea la desfrqurarea misiunilor echipajului, pe

timpul situaliilor de urgen!6 din raionul subunitdlii;
- participl la misiunile subunitllii privind gestionarea situaliilor de urgen![,
- cunoaqte in bune condilii conceplia de organizare a intervenliei gi intrebuinlarea fo4elor gi

mijloacelor, particularitftile clilor de acc€s qi surselor de apd din raionul de intervenlie al subunitilii;
- utilizeazd metodele specifice de salvare, evacuare Ei acordarea primului ajutor medical gi

descarcerare a persoanelor afectate, precurn gi protejarea gi evacuarea animalelor gi bunurilor
ameninlate in situalii de urgenP;

- utilizeazd cunoqtinfele qi deprinderile pe care le posed[, tehnica de interventie, instalaliile

specifice qi utilajele/accesoriile/substanfele din dotarea subunitdlii/ obiectivului sau care existi in
p roximitatea acestuia, in scopul executeri i i ntervenliei,

- asigur[ restabilirea capacitdlii de intervenlie prin retragerea qi repunerea fo4elor qi a mijloacelor

?n stare de intervenfie;
- executi recunoagteri in teren qi ?ntocmegte documente operative;

- asigurd perftcta intretinere, funclionare qi exploatare a tehnicii de intervenlie qi a accesoriilor din

dotare;
- particip[ la programul de preg6tire al echipajului, inclusiv sirnblta qi

cultural educative qi sportive qi activit[1ile administrativ gospod[reqti;
duminica, la activitllile

- rdspunde de pregltirea ProPrie;
- aplicd regulile privind intrelinere4 porhrl qi pistrarea armamentului din dotare, executl tragerii

cu acesta qi face uz de armd in condiliile legii;
- gestioneazd informagii clasificate, secrete de serviciu qi este obligat sI cunoascd qi s[ respecte

normele legale din domeniul protecfiei informagiilor clasificate. .

II. Cerin{ele specifice ale postului: '
1. Categoria de personal ce poate o€upa postul: subofiler
2. Gradul militar necesar ocupantului postului: sergent major

3. Pregitirea necesari ocupantului postului:
. 3.1. Pregitire de bazi: studii liceale cu diplomd de bacalaureat
.3.2. Pregitire de specialitate: Curs de pregltire in acordarea primului ajutor

efectuarea procedurilor de descarcerare gi alte operaliuni de salvare (dupd ?ncadrare);
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3.3. Alte cunoqtin{e: cunogtin{e pentru lucrul cu aparatura medicald, in func{ie de dotarea

echipajului (cdnd incadreazd ambulanla SMURD);
3.1. Autoriza{ii speciale pentru exercitarea atribu{iilor: autoriza(ie de acces la informalii
clasificate pentru nivelul "secret de serviciu", dupd incadrare, conform principiului oonevoii de a

cunoagte".
3.5. Limbi strline: nu este cazul

4. Experien{i:
4.1. vechime in muncd/din care in M.A.L: nu este cazul;
4.2. vechime in specialitatea structurii/studiilor: nu este cazul;
4.3. vechime in funcfii de conducere: -
4.4. peioada pentru acomodarea la cerinfele postului: 3-6 luni.

5. Aptitudini qi abilitn{i necesare: rezistenfd la stres, motivalie profesionald, iniliativd in
muncd, echilibru emolional, asumarea responsabilitdfli, loialitate, disciplind: dezvoltare foarte bund;

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: loialitate integritate, responsabilitate, calm,

stdp6nire de sine, corectitudine, conqtiinciozitate, spirit de iniliativd;hotdrdre, fermitate, capacitatea de

a lucra in echip6: dezvoltare foarte bun6.
7. Parametri privind starea sinitifii somatice: apt medical incadrare subofiler;
8. Trdsituri psihice qi de personalitate: apt psihologic incadrare subofifer;
Pentru a participa la selec{ie candidafii trebuie si indeplineasci in mod cumulativ

urmltoarele:
- sd fie subofileri in activitate in I.S.U. ,,Petrodava" al judefului Neamf;
- sd indeplineascd cerinfele specifice ale posturilor, menfionate mai sus;

- sd nu fie puqi la dispozilie sau suspendat din funcfie in condiliile art. 89 din Legea nr. 80/1995,

cu modificdrile gi completdrile (in situalia in care constatarea cazului prevdzut mai sus are loc dupd

numirea in functie a cadrului militar/polifistului, acesta va fi eliberat din funclie qi pus la
dispozifie/suspendat din funclie in condiliile legii);

- sd nu se afle in curs de judecatd sau sd nu fi fost condamnali pentru sdvdrqirea unei infracfiuni
care i-ar face incompatibili cu exercitarea atribuliilor funcfionale (in situafia in care constatarea

cazului prevdzut mai sus are loc dupd numirea in funcfie a cadrului militar, acesta va fi eliberat din
funcfie qi pus la dispozifie/suspendat din funcfie in condiliile legii);

- sd nu aibd interdiclia de ocupare a unei funclii in institulii bugetare;

- sd nu fie intr-o situatie de conflict de interese sau incompatibilitate stabilitd de legislalia in
vigoare.

Dosarul de recrutare trebuie si con{inI, in mod obligatoriu, urmitoarele:
- un dosar plic;
- raportul de inscriere la selecfie, cu aprobarea inspectorului qef al Inspectoratului pentru

Situafii de Urgenfi,,Petrodava" al Judefului NeamJ (conform modelului anexat);

- curiculum vitae in format europass;

- bilanlul stirii de sdndtate, eliberat de Centrul Medical Judelean Neamf al M.A.I., care sd

ateste aptitudinea privind ocuparea postului vacant pentru care participd la selecfie;

- declaralia de confirmare a cunoaqterii gi de acceptare a condiliilor de recrutare (conform

modelului anexat);
La selecfie pot participa numai candidafii ale cdror dosare de recrutare sunt complete gi corect

intocmite.

Data limitd pentru depunerea dosarelor de recrutare in volum complet, in vederea participdrii

la seleclie este 28.05.2015. Comisia pentru ocuparea postului vacant identificd personalul care

corespunde cerinfelor postului iar in cazul in care existd mai mulli candidafi, pentru departajare

desfbgoard interviul structurat pe subiecte profesionale, pe baza tematicii 9i bibliografiei anexate 9i a

prevederilor din figa postului, referitor la activitatea profesionald desfrquratd, rezultatele obJinute qi

ivolulia in cariera profesionald, in data de 04.06.2015, incepdnd cu ora 09.00, la sediul

Detaqamentului de Pompieri Tg. Neam{, din str. Nucilor, nr.12, Tg. Neam{
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Date qi informalii suplimentare pot fi transmise candidadlor prin intermediul Biroului Resurse

Umane din cadrul I.S.U. ,,Petrodava" al jud. Neam!, telefon 0233-216815, interior 270A7, publicate pe

pagina oficiald de internet a instituliei, www.ijsunt.ro sau afiqate la sediul unit[1ii din Piatra Neam! str.

Cuejdi, nr.34.
Tematica qi bibliografia de studiu:

TEMATICA:
l indatoririle gi drepturile cadrelor militare.
2.Interzicerea sau restringerea exerciliului unor drepturi qi libertdli.
3. Recompense qi sancliuni care se pot acorda/aplica cadrelor militare in activitate.
4. Principiile de organizare gi functionarea a serviciilor de urgenta profesioniste.
5. Organizarea qi desfiqurarea intervenfiei.
6. Documente pentru arganizarea qi conducerea acliunilor de interventie.
7. Echiparea qi indatoririle personalului destinat intervenliei la incendiu - modulul servant

8. Operaliuni pentru desftqurarea intervenliei la incendii.
9. Tehnici de salvare.
10. Salvarea persoanelor blocate in spalii libere aflate sub dlrflmituri
1 1. Dezvoltarea incendiului - fenomenul Flashover qi fenomenul Backdraft.
12. Tehnici de pdtrundere qi refularea apei.
13. Etapele binomului de intervenlie in acliunea pltrunderii --r

II. BIBLIOGRAFM: :

1. Legea nr. 80 din 1l iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific[rile qi

completlrile ulterioare;
2. ORDIN Nr. M.26 din 6 martie 2009 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei

militare
3. HGR nr.1.492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare,funclionarea si

atrib ufi ile servi ci i I or de urgenta profesion i ste

3. Legea nr. 307 din12 I 07 I 2006 privind apdrareaimpotriva incendiilor;
4. Ordinul nr. 1134 din 13.0i.2006 pentru aprobarea Regulamennrlui privind planificarea,

preg[tirea, organizarea. desfrqurarea qi conducerea acliunilor de intervenlie ale serviciilor de urgen!1
profesioniste.

5. Ordinul Inspectorului General nr. I 146/IG din 28.10.2010 pentnr aprobarea Dispozifiilor
tehnice de elaborare a documentelor de pregitite, organizare, conducere, desfrgurare, eviden!6,
analizd,, evaluare qi raportare a acliunilor de intervenlie ale serviciilor profesioniste pentru situalii de

urgenfd
5. Instrucliuni pentru intervenlia serviciilor de urgenli profesioniste - intervenlia la incendii

- ISU OI.
6. Instrucliuni pentru intervenfia serviciilor de urgenli profesioniste ?n acliuni de ciutare-

salvare - ISU 02.
7. Ghid privind tehnica gi tactica stingerii ,incendiilor - ISU 04.
Noti: Se studiazi legisla{ia izatfr; cu toate even imentele legislative interven ite.

$srecron\ Col.
At T.S.U. ,,PETRODAVA'' NEAMT

.'...: '':
Nific6 Ioaq ,

n.c.: [L ain 0 5 -o{za* rcu. stf!,1zoti AN/AN/lex - BRU dosar selecfie

F:\ocuparea poshrrilor vacanteU0l5\Amnt selec{ie sop Tg. Neam{.doc

Com ocupare a postului vacant:
Lt.col. GAVRILESCU DUMITRU

Plt. adj.6ef TRIFAN Alexandru ALEXANDRU-WADUT
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Inspectoratul General pentru Situalii de Urgenld
Inspectoratul pentru Situa{ii de Urgen{6

_" aljudefului
Func!ia
Gradul
Numele Prenumele

Nr. din

De acord,
INSPECTOR $EF'

DOMNULE INSPECTOR $EF,
al

Inspectoratului pentru Situa{ii de Urgen{6' ,'
"Petrodava" al jude{ului Neamf

Am onoarea sd raportez:
Vd rog s6-mi aprobafi inscrierea'la seleclia organizatd de lnspectoratul pentru Situafii de Urgen{d

,,Petrodava" al judelului Neam!, in vederea ocupdrii func{iei de

cadrul
Am luat cunogtinfd despre condiliile de participare la seleclie, precizate in anunlul dat

publicitdlii, pe care consider cd le indeplinesc in mod cumulativ, astfel:
- sunt absolvent al , cu diplomd

de bacalaureat in anul _;
- am vechime in muncd de _ ani, din care 

- 

ani in M.A.I.;
- am vechime in specialitatea structurii de _ ani, in specialitatea studiilor necesare exercitdrii

funcfiei de _ ani;
- nu sunt sub efectul unei sancfiuni disciplinare, care sd nu fi fost radiat[, in condiliile legisla{iei

in vigoare (dacd da se va menliona care gi in ce condilii
- in ultimii 2 ani am oblinut calificativul la evaluarea .anuald/aprecierea

profesionald anuald;
- nu sunt pus la dispozilie sau suspendat din funcfie in condiliile Legii nr. 80/1995 privind

Statutul cadrelor militare;
- nu sunt in curs dejudecatd;
- nu sunt sub interdic{ia de ocupare a unei func{ii in institufii bugetare;
- nu sunt sub intr-o situalie de conflict de interese sau incompatibilitate stabilitd de legislafia in

vigoare.
Totodati, am luat cunoqtinfd despre faptul cd aprobarea inscrierii la seleclie nu induce in mod

obligatoriu participarea, care va fi aprobatd numai dupd verificarea indeplinirii condifiilor stabilite, la

propunerea comisiei de ocupare a posturilor vacante.' 
De asemenea, sunt informat(6) asupra tematicii gi bibliografiei stabilite pentru concurs, precum qi

despre caracteristicile fundamentale ale poStului pentru care intenfionez sd candidez.

Fa!6 de cele raportate, vd rog sd ordonafi.

Data Semnltura

din



dinNr.

DECLARATIE

Subsemnatul(a)

fiul (fiica) lui

in localitatea

ndscut(6) la data de

jude{ul / sectorul , posesor (posesoare)

al (a) BI / CI seria _ nr. eliberat(6) de la data de

in calitate de candidat(A) din sursd internd, la selecfia pentru ocuparea postului vacant de

organizat de Inspectoratul pentru Situatii

de Urgen!6 ,,Petrodava" al judefului Neamf la data de declar pe propria

rlspundere cii am luat cunogtin{i despre condifiile de recrutare generale gi specifice cu care surt

de acord qi pe care consider ci le indeplinesc cumulativ.

Am fost informat(d) gi sunt de acord cu efectuarea de verificdri, cunoscdnd faptul cd in situafia in

care vor rezulta aspecte contrare celor declarate in prezenta ori incompatibilitd{i determinate de

neindeplinirea cumulativd a condifiilor de recrutare nu voi fi numit(d) in funcfia pentru care candidez,

chiar dac[ voi fi selectat(6). Dacd o asemenea situafie se va constata dupd incadrare, urmeazd sd fiu

eliberat([) din func{ie.

Declar, susfin gi semnez, dupd ce am luat cunogtin{d despre intregul confinut gi am completat

personal datele din prezenta declarafie.

Sunt de acord ca acest document sd fie utilizat in raporturile juridice care se pot stabili intre

unitate gi te(e persoane frzice ori juridice, cu respectarea prevederilor legislaliei privind

confi den{ialitatea datelor personale.

Data Semn[tura

,(c.N.P. ),

9i

Datd in prezen[a noastr5,

l. gurr)o, resurse umane)

2. (lucrdtor resurse umane)


