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ANUNŢ 
 
 

 În conformitate cu prevederile Cap. 3 art. 6 - 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele 
activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ce 
cuprinde dispoziţiile comune cu privire la ocuparea posturilor vacante, ca urmare a analizei în şedinţă de comandă, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti’’ al judeţului Maramureş, cu sediul în 
municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 87, organizează recrutarea şi selecţia din sursă internă, din rândul 
personalului poliţienesc şi militar de la nivelul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute în Ghidul carierei şi fişa postului pentru ocuparea prin mutare în interesul 
serviciului,pentru un număr de  8 posturi vacante de subofiţer operativ principal (poz.431, poz. 433, poz.435, 
poz. 437, poz.437/a, poz.437/b şi poz.437/c 437/d din statul de organizare) din cadrul Garzii de intervenţie 
nr. 2 Borşa – Secţia de Pompieri Vişeu de Sus. 
 

Principalele cerinţe ale posturilor , stabilite potrivit prevederilor din fişa postului sunt: 
1. Categoria de personal ce poate ocupa postul : subofiţer 
2. Gradul militar necesar ocupantului postului : sergent major 
3. Pregătirea necesară ocupantului postului 

3.1. Pregătire de baza : liceu cu diplomă de bacalaureat 
3.2. Pregătire de specialitate: nu este cazul 
3.3. Alte cunoştinţe: nu este cazul 
3.4. Autorizaţii speciale pentru executarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate ;  
3.5. Limbi străine, citit/scris/vorbit : nu este cazul 

4. Experienţa  
4.1. vechime în munca /din care în M.A.I.- nu este cazul 
4.2. vechime in specialitate: nu este cazul 
4.3. vechime în funcţii de conducere: nu este cazul 
4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni 

5. Aptitudini si abilităţi necesare: aptitudini şi deprinderi militare-dezvoltare foarte bună;  atenţie 
concentrată şi distributivă- dezvoltare  bună; spirit de observaţie- dezvoltare bună; flexibilitate în 
gândire- dezvoltare  bună; spirit de colaborare- dezvoltare bună; capacitate de comunicare- dezvoltare 
bună; loialitate- dezvoltare bună; disciplina- dezvoltare foarte bună; respectarea eticii şi deontologiei 
profesionale- dezvoltare foarte bună; 

Pentru a participa la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele 
condiţii, la data şi ora desfăşurării probei de selecţie: 
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să fie subofiţeri/agenţi încadraţi în unităţi M.A.I.; 
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; 
- să aibă pregătirea de bază  necesară ocupantului postului vacant (cea menţionată mai sus);  
- să nu se afle în perioada de tutelă profesională. 

             - să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legislaţiei în 
vigoare; 
             -  să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80 din 1995 
privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 65 alin. (2) şi (3) 
din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată sau să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei 
infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea atribuţiilor funcţionale; 
 Definirea sumară a atribuţiilor postului: 

 participă la misiunile subunităţii privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ; 
 cunoaşte în bune condiţii concepţia de organizare a intervenţiei şi întrebuinţarea forţelor şi 

mijloacelor particularităţile căilor de acces şi  surselor de apă din raionul de intervenţie al 
subunităţii; 



 utilizează metodele specifice de salvare, evacuare şi acordarea primului ajutor medical 
persoanelor afectate, precum şi protejarea şi evacuarea animalelor şi bunurilor ameninţate în 
situaţii de urgenţă; 

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

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

 Selecţia se va face în baza unui interviu de cunoaştere susţinut în data de 13.02.2015, ora 10,00 la 
sediul subunităţii din Vişeu de Sus. 

În situaţia în care se vor înscrie mai mulţi candidaţi decât posturile similare pentru care se organizează 
selecţia, departajare acestora se va face în urma unui interviu structurat în baza activităţilor prevăzute în fişa 
postului ce se va desfăşura la sediul Secţiei de pompieri Vişeu de Sus,  în data 13. 02.2015, ora 12.00.  

Nota la interviu nu poate fi contestată. 
Rapoartele de înscriere la selecţie (adresate inspectorului şef) vor fi transmise de către candidaţi  la I.S.U. 

MM până la data de 10.02.2015 (data înregistrării). 
Date privind fişa postului se pot  solicita de la Biroul Resurse Umane. 

               Date de contact: Biroul Resurse Umane: tel. 0262211212, int. 27010 şi 27106. 
 
 
 
 
 
 

INSPECTOR ŞEF 
Locotenent-colonel 

MUREŞAN IOAN-DANIEL 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2                                                                                                       NESECRET 


