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MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  IINNTTEERRNNEE  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  
IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAŢŢIIII  DDEE  UURRGGEENNŢŢĂĂ  
““GGHHEEOORRGGHHEE  PPOOPP  DDEE  BBĂĂSSEEŞŞTTII  ””AALL  JJUUDDEEŢŢUULLUUII  MMAARRAAMMUURREEŞŞ  

 
                                                 COMISIA DE CONCURS 

NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 3526084 

din 09.11.2018  

 

                                  
ANUNŢ  

 
I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management 
resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş cu sediul în municipiul Baia Mare, strada 
Vasile Lucaciu nr. 87, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de 
subofițer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic – Tehnic, funcţie prevăzută cu gradul de 
plutonier adjutant șef, la poziția 66 din statul de organizare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe 
Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc 
condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. 
 

II. Definirea sumară a atribuţiilor postului:  
− gestionar la gestiunea transporturi, prevenirea şi stingerea incendiilor la nivelul inspectoratului;     
− execută activităţi de primire, depozitare şi distribuţie carburanţi auto (motorină şi benzină) la nivel 

de inspectorat;  
− întocmeşte documentele specifice primirii, recepţionării, păstrării, depozitării bunurilor materiale 

aprovizionate de inspectorat în cadrul compartimentului tehnic;   
− întocmeşte documente specifice distribuirii la subunităţi a bunurilor materiale din gestiunea 

compartimentului tehnic a inspectoratului; 
− activităţi privind întocmirea documentelor specifice compartimentului, răspuns la ordine şi situaţii 

către eşalonul superior;  
− cunoaște în permanență stocul de carburanți de la subunități și necesarul care trebuie repartizat; 
− activităţi de evidenţă tehnico-materială a bunurilor aflate în gestiunile tehnic din inspectorat. 

 
III. Principalele condiţii de ocupare ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului:  

1.         Pregătirea necesară ocupantului postului: 
               1.1. De baza: liceu cu diploma de bacalaureat 
   1.2. De specialitate: nu este cazul 
   1.3. Alte cunoştinţe:  nu este cazul 
               1.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie  de acces pentru lucru cu 
informaţii şi documente clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU” (după încadrare, potrivit principiului de a 
cunoaşte, cu îndeplinirea procedurilor specifice).  
   1.5. Limbi străine: nu este cazul 
     2.              Experienţa: 
   2.1. In munca / din care în M.A.I. – nu este cazul; 
   2.2. In specialitate - nu este cazul; 
   2.3. În funcţii de conducere: - nu este cazul 
               2.4.Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului – 3 – 6 luni  
      3.            Aptitudini şi abilităţi necesare : - 
      4.            Atitudini necesare/comportament solicitat: - 
      5            Parametri privind starea sănătăţii somatice –  apt medical; 
       6.           Trăsături psihice si de personalitate – apt psihologic   
  
 IV. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 

- să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menţionată la punctul  III.1 din anunţ; 
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
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- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de 

structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor 
specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de 
recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale; 

- să aibă 21 ani împliniţi până la sfârșitului anului 2018, conform art.3 din Legea nr.22/1969 privind 
angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agențior 
economici, autorităților sau instituțiilor publice și Ordinului ministrului de interne nr. 31 din 25. 03. 1973; 

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 
- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
- prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din 

fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al 
postului pentru care s-a organizat concurs. 

- să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre 
militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională; 

- să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU” (după 
încadrare)1; 
 - să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în 
Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc 
suplimentar şi următoarele criterii specifice: 

- nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- sunt confirmate în arma şi specialitatea militară corespunzătoare funcţiei pentru care se organizează 
concurs. 

     Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, 
participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în 
unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. 

 
 A T E N Ţ I E! Candidatul care a fost declarat „admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de 
membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic. 

 Atenţie! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în 
prezentul anunţ.  

V. Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării 
la concurs: 

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant, 
candidatul trebuie să depună, la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe 
Pop de Băsești” al județului Maramureș, următoarele documente, într-un dosar plic:  

a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunţ);  
b) curriculum vitae (în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul anunţ); 
c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, 

menţionate la pct. III.1 din prezentul anunţ (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie 
matricolă/supliment, dacă apare mențiunea pe acestea că sunt însoțite de foaie matricolă/supliment); 

d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor 
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; 

e) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de 
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

f) autobiografia (conform îndrumarului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ) şi tabelul nominal cu rudele 
candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunţ); 

g) cazierul judiciar; 
h) o fotografie color 9x12 cm: 

                                                 
1 „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin 
ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.” potrivit art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 
177/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
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i) fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.; 
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din 

Anexa nr. 6 la prezentul anunţ); 
k) declarație pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul anunţ) din care să 

rezulte că: 
- nu are antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de 

infracţiuni; 
- nu a fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
- nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

 l) declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluaţi psihologic 
pentru a participa la concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de poliţist/cadru militar (Anexa nr. 
8 la prezentul anunţ); 

m) dovadă eliberată de agentul economic, autoritatea sau instituția publică în care a fost anterior încadrat, 
din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obștesc, natura acestora și dacă ele au fost acoperite. 
             n) doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă, în 
care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi 
temeiul legal al trecerii în rezervă, arma şi specialitatea militară pe care a dobândit-o; 

Copiile documentelor solicitate la lit. c), d) şi e) se realizează de Serviciul Resurse Umane al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, se certifică pentru 
conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie 
candidatului după realizarea copiilor. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile 
prevăzute anterior nu se mai realizează. 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă 
deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticității documentului 
sau sunt plastifiate. 

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, pe baza consimţământului expres al 
candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de 
candidat. 
A T E N Ţ I E! Dosarul de recrutare se depune în volum complet, nefiind acceptată depunerea succesivă a 
diferitelor documente dintre cele menționate mai sus.  

Planificarea candidaţilor la evaluarea psihologică se va realiza prin grija secretarului comisiei de concurs 
din cadrul Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al 
județului Maramureș.  
 A T E N Ţ I E! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va 
organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a 
instituţiei www.isumm.ro şi consultarea avizierului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop 
de Băseşti” al judeţului Maramureş, strada Vasile Lucaciu nr. 87.  

 
Anterior desfăşurării concursului, secretarului comisiei de concurs va introduce avizul psihologic în 

dosarul de recrutare al candidatului. 
 A T E N Ţ I E! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi 
pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi nu vor putea solicita 
o reprogramare. 

Examinarea medicală se face pe bază de adresă întocmită de Serviciului Resurse Umane al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, precizându-se scopul 
pentru care cel în cauză a fost selecţionat, către Centrul Medical Județean Maramureș al MAI. 
  A T E N Ţ I E! Fişa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie 
finalizată şi depusă până la data limită de completare a acestuia (29.11.2018, ora 15,00). 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi 
completările ulterioare, personalului încadrat direct/rechemat în activitate în funcţii cu specializări prevăzute în fişa 
postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă 
grade militare în funcţie de vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa 
postului şi la stagiile minime în grad, dar  nu inferioare celor deţinute anterior, după cum urmează: 

b) pentru acordarea gradelor personalului încadrat direct/rechemat în activitate ca subofiţer sau rechemat în 
activitate ca maistru militar: 

i) la un stagiu de până la 4 ani - maistru militar clasa a IV-a şi sergent major; 

http://www.isumm.ro/
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ii) la un stagiu între între 4 şi 8 ani - maistru militar clasa a III-a şi plutonier; 
iii) la un stagiu 9 şi 15 ani - maistru militar clasa a II-a şi plutonier major; 
iv) la un stagiu între 16 şi 21 ani maistru militar clasa I şi plutonier adjutant; 
v) la un stagiu de 22 ani şi peste - plutonier adjutant şef. 

 Validarea dosarelor 

 După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv 
îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la 
validarea/invalidarea acestora. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu 
precizarea acestora, se afişează la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de 
Băseşti” al judeţului Maramureş, strada Vasile Lucaciu nr. 87 şi se postează pe pagina de internet a unităţii, 
www.isumm.ro, secţiunea Resurse Umane, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe 
de concurs. 
 La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc 
condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi 
condiţiile prevăzute de prezenta secţiune, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite 
şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. 

 
VI. Data-limită până la care se pot depune documentele solicitate şi compartimentul care 

gestionează  problematica specifică concursului: 
 

  Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș), copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a 
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, vor fi depuse personal, de către candidat, la secretariatul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, până la data de 
16.11.2018 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00 – 15.00. 

 Prin depunerea cererilor de înscriere la concurs, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
pentru ca proba de evaluare a performanţei fizice şi testul scris să fie înregistrate audio-video. 

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi depuse personal, în volum complet, 
de către candidat, la secretarul comisiei de concurs, din cadrul Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului  
pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, până la data de 29.11.2018, în 
fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00 – 15.00. 

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de recrutare, comisia de concurs verifică, cu cel puţin 
5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a 
candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de 
participare la concurs, cu precizarea condiţiilor neîndeplinite, se afişează la avizierul unităţii şi se postează pe 
pagina de internet a unităţii, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs. 

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite în prezentul 
anunţ, au depus dosarul de recrutare complet, corect întocmit şi în termenul stabilit. 

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop 
de Băsești” al județului Maramureș, la Serviciul Resurse Umane, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.00-
15.00. 

 
VII. Graficul şi locul de desfăşurare al concursului2 

Nr. crt. Activităţile Termen/perioada Observaţii 

1.  
Asigurarea publicităţii privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului 
vacant 

 
 

09.11.2018 

La avizierul unităţii şi pe pagina de 
internet a unităţii 

2.  Depunerea cererilor de înscriere la concurs 12.11- 16.11.2018 În fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 
08.00-15.00 

3.  Efectuarea evaluării psihologice a candidaţilor  14.11-23.11.2018 Se va afişa data exactă la avizierul unităţii 
şi pe pagina de internet a unităţii 

4.  Depunerea dosarelor de recrutare  15.11-29.11.2018 În fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 
08.00 – 15.00 

                                                 
2 Datele privind desfăşurarea concursului şi locul de desfăşurare a probelor de concurs pot suferi modificări, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, 
activităţile specifice desfăşurate la nivelul unităţii. 

http://www.isumm.ro/
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Nr. crt. Activităţile Termen/perioada Observaţii 

5.  
Verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de 
recrutare ale candidaţilor şi a îndeplinirii condiţiilor 
de participare la concurs  

29.11-05.12.2018 
  

6.  Publicarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc 
condiţiile de participare la concurs 

05.12.2018 
 

La avizierul unităţii şi pe pagina de 
internet a unităţii 

7.  Susţinerea probei de concurs „testul scris”; 
 

13.12.2018 
 

Locul și ora desfășurării probei  vor fi 
stabilite de comisia de concurs şi vor fi 
comunicate în timp util, prin afişare la 

avizierul unităţii şi pe pagina de internet a 
unităţii 

8.  Afişarea rezultatelor obţinute la testul scris 
după finalizarea probei 

scrise 
13.12.2018 

La avizierul unităţii şi pe pagina de 
internet a unităţii 

9.  Inregistrarea contestaţiilor la testul scris 

In 24 de ore de la 
afişarea 

rezultatelor 
14.12.2018 

 

La secretariatul unității 

10.  Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 
finale la testul scris 

 
In 2 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului 
de depunere a 
contestaţiilor 
16.12.2018 

Afișarea se face la avizierul unităţii şi pe 
pagina de internet a unităţii 

11.  
Susţinerea, dacă este cazul, a probei de departajare – 
interviu structurat pe subiecte profesionale si afisarea 
rezultatelor finale la avizierul unitatii. 

21.12.2018 

Locul și ora desfășurării probei  vor fi 
stabilite de comisia de concurs şi vor fi 
comunicate în timp util, prin afişare la 

avizierul unităţii şi pe pagina de internet a 
unităţii 

12.  Depunerea contestaţiilor la proba de departajare – 
interviu structurat pe subiecte profesionale 

In 24 de ore de la 
afișarea rezultatelor 

22.12.2018 
 

 

13.  
Soluționarea contestațiilor la proba de departajare – 
interviu structurat pe subiecte profesionale și afișarea 
rezultatelor finale ale concursului 

  
In 2 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului 
de depunere a 
contestațiilor 
28.12.2018 

La avizierul unității și pe pagina de 
internet a unității 

 
VIII. Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant va consta în susţinerea unui test scris pentru 

verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs 
stabilite de comisia de concurs (Anexa nr. 1 la prezentul anunţ).  

Testul scris se corectează şi se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs, cu excepţia 
preşedintelui, respectându-se baremele de corectare şi notare. 1 punct se acordă din oficiu. 

Nota finală la testul scris se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de corectori, cu două 
zecimale, fără rotunjire şi se trece pe lucrare de către preşedintele comisiei, care semnează alături de corectori.  

Nota de promovare a probei de concurs testul scris este minimum 7.00. 
 
Este declarat "admis" la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul scris. 
Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi se postează pe pagina de 

internet a unităţii, conform graficului de desfăşurare. 
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se 

realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale din 
tematica şi bibliografia stabilită pentru proba scrisă, cu subiecte elaborate la nivelul comisiei de concurs. 

Atât testul scris, cât și interviul de departajare vor fi înregistrate audio şi video. 
 
IX. Contestaţii 
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată, în 

termen de 24 de ore de la afişare. 
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere. 
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă. 
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Interviul structurat pe subiecte profesionale, folosit ca și probă de departajare poate fi contestat.  
Rezultatul obținut se poate contesta o singura dată, în termen de 24 ore de la afișare. 
Candidații pot contesta numai notele la propriul interviu. 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere. 
 
X. Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la 

Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al județului 
Maramureș sau la telefon 0262.211.212 int. 27.010, 27.106, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-15.00. 

Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.isumm.ro, secţiunea Resurse 
Umane şi se afişează la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş din municipiul Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 87. Orice alte date şi informaţii cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice, prin afişarea la avizierul unităţii şi postarea pe pagina 
oficială de internet a instituţiei. 
A T E N Ţ I E! Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui/unor posturi 
vacant/e nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi 
unitate sau în alte unităţi. 

 Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului: 

 Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de 
organizare şi desfăşurare a concursului. 

 Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate 
etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs. 

 Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, secţiunea Resurse Umane, precum şi avizierul unităţii 
organizatoare, întrucât comunicarea informaţiilor referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi. 

 În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie 
în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la 
cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs. 
 În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un 
pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, 
însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi 
rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a 
candidatului/candidaţilor în cauză. 
  

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin 
exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe 
următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. 

 Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 0262.211.212 int. 27.010, 27.106 în zilele 
lucrătoare între orele 08.00-15.00. 

XI. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul anunţ: 
Anexa nr. 1: Tematica şi bibliografia de concurs; 
Anexa nr. 2: Formular Cerere de înscriere; 
Anexa nr. 3: Model Curriculum vitae; 
Anexa nr. 4: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 
Anexa nr. 5: Model tabel nominal cu rudele candidatului; 
Anexa nr. 6: Formular Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
Anexa nr. 7: Model Declarație pe proprie răspundere; 
Anexa nr. 8: Model declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost 

evaluaţi psihologic pentru a participa la concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de 
poliţist/cadru militar. 

Anexa nr. 9: Model Declarație pe proprie răspundere privind  consimțământul candidatului referitor la 
verificările în cazierul judiciar ; 

 
           

http://www.isumm.ro/
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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea postului vacant de subofițer administrativ principal  

Tehnic  
 

TEMATICĂ: 
1. Organizarea Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență: 
 1.1. Dispoziții generale 
 1.2. Organizarea Sistemului Național 
2. Principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență    
profesioniste: 
 2.1. Principii de organizare și funcționare 
 2.2. Atribuții 
3.Statutul cadrelor militare: 
 3.1 Dispoziții generale 
 3.2. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare 
4. Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile 
Ministerului Afacerilor Interne: 
 4.1. Organizarea inventarierii bunurilor materiale 
 4.2. Executarea inventarierii patrimoniului 
 4.3. Stabilirea rezultatelor inventarierii 

4.4 Perioadele la care se execută inventarierea bunurilor materiale pe 
compartimente logistice 

5. Scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile 
Ministerului Afacerilor Interne: 
 5.1. Disponibilizarea bunurilor 
 5.2. Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe 
 5.3. Valorificarea bunurilor altele decât clădiri și terenuri 
 5.4. Casarea mijloacelor fixe; 
 5.5. Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe. 
 
 
  



6. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului 
Afacerilor Interne: 
 6.1. Dispoziții generale 
 6.2. Stabilirea și recuperarea pagubelor 
7. Reguli și politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne:  
 7.1. Reguli privind contabilitatea activelor fixe 

7.2. Reguli privind contabilitatea materialelor de natura obiectelor de 
inventar 
7.3. Contabilitatea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe și 
materialele de natura obiectelor de inventar 

8. Normativ privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului 
Internelor și Reformei Administrative 
 8.1. Asigurarea tehnică de autovehicule 
 8.2. Norme de Consum materiale tehnice 
 8.3. Dispoziții finale 
9. Normativ privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave 
din Ministerul Internelor și Reformei Administrative 
 9.1. Înzestrarea și completarea cu nave 
 9.2. Planificarea, organizarea și realizarea exploatării navelor 

9.3. Organizarea și realizarea activităților de întreținere și reparare la nave 
 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordonanța de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 
15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 

2. Hotărârea nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de 
organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste 

3. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare 
4. Ordinul nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în 
unitățile Ministerului Administrației și Internelor 

5. Instrucțiuni nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune, 
valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și 
Internelor 

6. Instrucțiuni nr. 114 din 22 iulie 2013 privind răspunderea materială a 
militarilor pentru pagubele produse în unitățile Ministerului Afacerilor 
Interne 

7. Ordinul nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor și 
politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 



8. Ordinul nr. 599 din 1 septembrie 2008 pentru aprobarea Normativului 
privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului 
Internelor și Reformei Administrative 

9. Ordinul nr. 636 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Normativului 
privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din 
Ministerul Internelor și Reformei Administrative 

 
NOTĂ: Se va studia varianta actualizată a legislației menționată mai 
sus, care să cuprindă toate modificările și completările ulterioare 
intervenite asupra actelor normative respective, până la data 
desfășurării concursului. 
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NNEESSEECCRREETT  
Anexa nr. 2 
Nr. ………………. 
Baia Mare  ……………… 
  
 

       APROB 
                                                                             INSPECTOR ȘEF 

   Colonel 
                                       BALTARU PAVEL 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF, 
 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________________, 
fiul (fiica) ________________________________ 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 _____________, cod numeric 
personal____________________cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea 
_____________________________, judeţul/sectorul ________________________, 
strada_____________________________________,nr._____, 
Bl._____,et.____,apartament___, absolvent(ă) al(a) __________________________________, 
forma de învăţământ ________, sesiunea __________, specializarea 
_____________________________, de profesie 
_____________________________________,  salariat(ă) la 
____________________________, stare civilă ___________________________, cu serviciul 
militar ________________________, la arma ___________________, trecut în rezervă cu 
gradul de ________________________________. 
 Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș în vederea ocupării funcţiei de 
__________________________________________________________________________ la 
_______________________________________________________. 
                   

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



Sunt de acord cu prelucrarea informaţilor cu caracter personal, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovarii concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile 
de la susţinerea acestuia la serviciul reurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica 
documentele depuse. 
  

Telefon______________                                                 e-mail _____________ 

Semnătura_______________                                                                        Data______________ 

 



Anexa nr. 3 
 

CURRICULUM VITAE 

  

 

INFORMAŢII PERSONALE 
Nume /Prenume                      
Adresă                                                 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Naţionalitate 
Data naşterii        
Sex 
 
Locul de muncă vizat/        -rubrică facultativă 
Domeniul ocupaţional 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  
Perioada (de la – până la)  
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
Perioada (de la – până la)                        -se va menţiona separat fiecare formă de învăţământ 
                                                                 absolvite, începând cu cel mai recent  
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 
Competenţele profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de                      
învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul înclasificarea naţională/ 
  internaţională 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PROFESIONALE 
dobândite în cursul vieţii şi carierei 
dar care nu sunt recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau o diplomă 
 
Limba maternă 
Limbi străine cunoscute  
  
Abilitatea de a citi 
Abilitatea de a scrie 
Abilitatea de a vorbi 
 
 



Competenţe şi aptitudini  
sociale                                                             

                      
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 
într-un mediu multicultural, ocupaţi 
o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate 
în care munca de echipă este esenţială. 
(de exemplu cultura, sport etc.) 
 
Competenţe şi aptitudini  
organizatorice                                                           

                      
De exemplu coordonaţi 
sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi 
bugete; la locul de muncă (în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 
 
Competenţe şi aptitudini  
tehnice                                                             

                      
Competenţe şi aptitudini  
de utilizare a calculatorului 
 
Competenţe şi aptitudini  
artistice                                                            

                      
Alte competenţe şi aptitudini  
 
Permis de conducere 
 
                                                            

                 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE   
 
 
 
 
ANEXE   
 
 
 
Notă: Este recomandat să nu se înscrie rubricile la care nu există date concrete (ex. permis 
de conducere), iar mărimea C.V.-ului să nu depăşească 2 pagini. 
 



Anexa nr. 4 
 
 

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI 
 

Autobiografia se va referi 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. 

 
 
  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 Regulamentului U.E. nr. 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.” 
 

SEMNĂTURA ............................................   DATA .................................... 



Anexa nr. 5 
TABEL NOMINAL CU RUDELE CANDIDATULUI ______________________________________________ 

Nr 
crt 

Numele şi prenumele (nume 
purtat anterior) 

Grad de 
rudenie 

Data şi locul 
naşterii 

Prenumele 
părinţilor 

Ocupaţia/ 
profesia/ 
functia 

Locul de muncă 
(adresa, telefon) 

Date privind 
domiciliu(a se 

completa corect şi 
complet) 

Consimt la prelucrarea 
datelor cu caracter 

personal potrivit Legii 
nr.677/2001, cu 
modificările şi 

completările ulterioare 
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
          

CNP              
Data :______________________        Semnătura candidatului______________________ 
Notă: În tabel vor fi trecuți, în ordine: candidatul, părinții, frații, surorile, soția/soțul, copii, părinții soției/soțului, frații și surorile soției/soțului. 
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DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A  
CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE 

DOMNULE INSPECTOR ŞEF, 
 
 
 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 de 
_______________________________________ organizat de  Inspectoratul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al judeţului Maramureș sesiunea (data) 
___________________________________, 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 nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare, interzise de lege sau care 
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.  

În situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu 
caracter politic din care fac parte.  

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 
înmatriculat(ă) / încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă 
o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare/încadrare urmează să fiu exmatriculat(ă) cu 
suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielile efectuate cu 
pregătirea subsemnatului(ei) /  trecut(ă) în rezervă/să îmi înceteze raporturile de serviciu, după 
caz.  

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu 
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date 
necesare)_________________________________________________________________ şi mi-
au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă _______________ (se scrie motivul – 
la cerere, demisie, disciplinar, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.  

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 
 
 
 
 Data________________   Semnătura _______________ 
 



 
Anexa 7 

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
DOMNULE INSPECTOR ȘEF, 

 
 
 Subsemnatul(a) ______________________________________________fiul (fiica) 

lui_______________________ şi al __________________________, 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 prin încadrare directă, 

pentru ocuparea postului de ___________________________________ organizat de ISU 

Maramureș, la data de ______________ declar pe propria răspundere că: 

- nu am antecedente penale și nu sunt în curs de urmărire penală ori de 
judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; 

- nu am fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani și nu mi-a încetat 
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu am desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin 
lege. 
            Am luat cunoştinţă că prezenta declarație este înscris oficial şi că declararea 
necorespunzătoare a adevărului,  dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea 
de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii. 

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu 
caracter personal, şi sunt de acord cu prelucrare acestora în conformitate cu prevederile 
Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta declarație. 

 

 

Semnătura        Data 

_____________________     __________________ 

 

 

 
 



Anexa nr. 8 
 
 
 

DECLARAȚIE  
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) _____________________________________________,fiul (fiica) lui 
_________________ şi al (a) ________________________, născut(ă) la data de _____________ 
în localitatea _________________________, judeţul / sectorul ________________, posesor 
(posesoare) al (a) BI / CI seria ____ nr. ______________, eliberat(ă) de 
______________________ la data de ____________, 
CNP_________________________________ în calitate de candidat la concurs prin încadrare 
directă, pentru ocuparea postului de  _____________________________________organizat de  
ISU Maramureș, la data de______________________ : 
 

- declar pe propria răspundere că am fost/nu am fost evaluat psihologic în ultimele 6 
luni, ocazie cu care am fost declarat apt/inapt psihologic  

- am fost evaluat la data de _______________de catre Centrul de Psihosociologie al 
M.A.I. cu ocazia________________________ 

    
            Am luat cunoştinţă că prezenta declarație este înscris oficial şi că declararea 
necorespunzătoare a adevărului,  dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals 
în declaraţii şi se pedepseşte conform legii. 

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu 
caracter personal, şi sunt de acord cu prelucrare acestora în conformitate cu prevederile 
Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta declarație. 
  
 

 

 

 

 

 Data _____________     Semnătura ________________ 

 

 



Anexa nr. 9 
 

 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

 
 Subsemnatul(a) ______________________________________________fiul (fiica) 

lui_______________________ şi al __________________________, 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 prin încadrare directă, 

pentru ocuparea postului de ___________________________________ organizat de ISU 

Maramureș, la data de ______________ declar pe propria răspundere că: 

- sunt de acord cu verificările specifice necesare pentru extrasul de pe cazierul 

judiciar, în conformitate cu art. 20, alin (5) din Legea 290/2004, necesar pentru 

completarea dosarului de concurs; 

 

 

 

 

 

 

 Semnătura        Data 

_____________________     __________________ 
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