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I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 
665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinelor ministrului 
afacerilor interne nr. II/9585/04.10.2016, II/9636/07.10.2016 şi a ordinului Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă nr. 95040/11.10.2016 privind aprobarea organizării la nivelul  
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 
de ofiţeri/subofiţeri, prin încadrare directă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe 
Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 
87, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul 
Compartimentului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, poziţia 26 din statul de organizare, 
prin încadrare directă (recrutare din sursă externă). 

Potrivit art. 2, litera f^2) din ordinul M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de 
management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, „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”. 

II. Principalele atribuţii şi cerinţe ale postului sunt: 
1. Atribuţii: 

- răspunde de asigurarea legăturilor la misiuni si de buna funcţionare a aparaturii de transmisiuni din 
dotare, de gestionare a materialelor de comunicaţii şi informatică 
 
 2. Cerinţele specifice ale postului 
1. Pregatire necesară ocupantului postului : 
1.1. De bază: liceu de profil tehnic cu diplomă de bacalaureat  sau liceu cu diplomă de bacalaureat şi 
curs în domeniul comunicaţii şi informaticii 
1.2 Alte cunoştinţe: in domeniul comunicaţiilor şi informaticii 
 2. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie  de acces pentru lucru 
cu informaţii şi documente clasificate, emisă după încadrarea postului. Neavizarea accesului la 
informaţii clasificate atrage punerea la dispoziţie în condiţiile legii. 

          3. Experienţa:  
3.1. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 6 luni ; 

III. Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod 
cumulativ următoarele condiţii generale obligatorii: 
    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) să cunoască limba română scris şi vorbit; 
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    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) să fie apţi 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; 
    e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează; 
    g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
    h) 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; 
    i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; 
    j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
    k) să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; 
    l) îndeplinesc condiţiile specifice de încadrare a postului scos la concus, prevăzute la punctul II; 
    m) candidaţii recrutaţi din sursă externă care intenţionează să dobândească statutul de poliţist sau 
cadru militar în Ministerul Afacerilor Interne trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime 
minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; 
   n) să nu dobândească, prin încadrare, grade militare, potrivit nivelurilor studiilor, mai mici decât cele 
avute în rezervă. 
     Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti/cadre militare persoanele care au avut această 
calitate, dacă: 
    a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 
 IV. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile 
stabilite la punctul III, au depus cerere de înscriere la concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt 
complet şi corect întocmite. Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi 
termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea 
participării la concurs. 
 
 Dosarul de recrutare trebuie să conţină în mod obligatoriu, următoarele documente depuse într-
un dosar plic : 
- cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş) conform modelului din Anexa nr. 1A; 
- curriculum vitae în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 1B; 
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 
postului, prevăzute la pct. II (inclusiv fişele matricole şi rezultatele la examenul de bacalaureat);  
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;  
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de 
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;  
- autobiografia (întocmită olograf, cu pix sau stilou cu cerneală albastră) şi tabelul nominal cu rudele 
candidatului (întocmită olograf, cu pix sau stilou cu cerneală albastră), conform modelului din Anexa 
nr. 1C şi nr. 1 D;  
- cazierul judiciar, cu respectarea prevederilor art. 20 alin 5 din Legea 290/2004;  
- caracterizarea de la actualul / ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul 
absolvenţilor în primul an de la absolvire, în original, document înregistrat şi semnat;  
- trei fotografii 3x4 cm, color;  
- două fotografii 9x12 cm, color;  
- fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;  
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- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, conform modelului din 
Anexa nr. 1E. 

La dosarul de recrutare, structura de resurse umane din cadrul unităţii va anexa avizul 
psihologic individual, obţinut de către candidaţi în urma participării la testarea psihologică cu 
specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform planificării ce va fi afişată pe 
site-ul unităţii, ulterior termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs. 

Candidaţii vor depune o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă în ultimele 6 
luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi rezultatul evaluării psihologice (aviz 
psihologic apt/inapt). 

Prin depunerea cererilor de înscriere, candidaţii iau la cunoştinţă despre faptul că aprobarea 
înscrierii la concurs nu induce în mod obligatoriu participarea la selecţie, care va fi aprobată numai 
după verificarea dosarului de recrutare de către comisia de concurs. 

V. Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului şef al Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş) şi copia actului de identitate 
vor fi depuse personal la sediul unităţii – biroul resurse umane, sau transmise pe fax la nr. 0262 - 
214921, în fiecare zi lucrătoare, în perioada 25.10.2016 –  02.11.2016 , între orele 08.00 – 16.00.  

Dosarul de recrutare va fi depus personal de către candidaţi în fiecare zi lucrătoare în 
perioada 28.10.2016 – 21.11.2016, între orele 08.00 – 16.00, la biroul resurse umane al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş. 

Concursul va consta în susţinerea unui test scris (test grilă) pe baza tematicii şi bibliografiei 
prezentate mai jos şi se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe 
Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş în data de 28.11.2016 ora 10.00. 

Nota de promovare a testului scris tip-grilă este minimum 7,00. Este declarat „admis” la 
concurs candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au 
aceeaşi notă finală, departajarea între aceştia se va realiza pe baza notei de la bacalaureat. Dacă în 
urma aplicării criteriului de departajare sus menţionat există egalitate între mai mulţi candidaţi, 
departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu 
structurat pe subiecte profesionale. Interviu se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării 
termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul 
scris tip-grilă. 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în terman de 24 de 
ore de la afişare, personal, la sediul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de 
Băseşti” al judeţului Maramureş la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 
Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă. 
Pentru desfăşurarea activităţilor organizatorice specifice, candidaţii se vor prezenta la sediul 

inspectoratului cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea probei. 
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute de la birou 

resurse umane din cadrul inspectoratului, telefon 0262-211212 interior 27010 şi 27106. 
Prezentul anunţ va fi postat pe site-ul unităţii şi afişat la avizierul unităţii în data de 25.10.2016 

ora 9.00. 
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