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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“DELTA” AL JUDEŢULUI TULCEA

Ex. unic
Nr. 4.718.196
Tulcea 19.12.2018

ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea organizează
concurs/examen, în vederea ocupării, în condiţiile prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii
(Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ale
Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.291/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I., ale Dispoziţiei
directorului general al D.G.M.R.U. nr.II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în
activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare,
ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile
personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în
unităţile M.A.I., precum şi ale ordinului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. 36925
din 06.11.2018, a unui post vacant de muncitor calificat IV-I, prevăzut cu studii minim generale,
aferent funcţiei de muncitor calificat IV-I (electrician auto), la Serviciul Logistic, compartimentul
Tehnic - Echipa de revizii şi reparaţii auto, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta”
al Judeţului Tulcea, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile generale şi condiţiile
specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea funcţiei contractuale mai sus menţionate.
Pentru participarea la concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant, mai sus menţionat,
candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. Condiţii generale:
- au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunosc limba română, scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs / examen;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
2. Condiţii specifice:
- sunt minim absolvenţi de şcoală generală;
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să aibă calificare în meseria de electrician auto;
să deţină diplomă/certificat sau alt document valabil care atestă absolvirea cursului de
electrician auto;
- să fie declaraţi ,,apt” din punct de vedere psihologic şi medical pentru funcţia scoasă la
concurs/examen (verificările vor fi efectuate prin unităţile abilitate ale Ministerului
Afacerilor Interne).
Pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor depune, în volum complet, până la data de
14.01.2019, ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Delta” al judeţului Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 16, telefon 0240/524301, int.
27112, secretarului comisiei de concurs, dosarul de recrutare, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs, adresată inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea (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) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice, după caz;
e) 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;
f) copii ale 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;
g) 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);
h) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului/examenului, de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate*;
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform
modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunţ);
k) caracterizare de la ultimul loc de muncă;
l) dosar cu şină.
-

* Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
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 probele de concurs să fie înregistrate audio-video.
Anterior desfăşurării concursului, secretarul comisiei de concurs va introduce avizul psihologic
în dosarul de recrutare al candidatului, în măsura în care acesta a fost emis, potrivit legii.
Copiile documentelor solicitate la lit. c), d), e) şi f) se realizează de către Serviciul Resurse
Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea, se certifică pentru
conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate
se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele, menţionate mai sus, pot fi depuse şi în
copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.
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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 autenticităţii
documentului sau sunt plastifiate.
Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea, pe baza consimţământului expres al
candidatului (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul anunţ). Extrasul poate fi înlocuit şi de un
certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.
Planificarea candidaţilor la evaluarea psihologică se va realiza prin grija secretarului comisiei
de concurs, din cadrul Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„DELTA” al judeţului Tulcea, în perioada alocată depunerii, în volum complet, a dosarului de recrutare,
respectiv 21.12.2018-15.01.2019.
ATENŢIE! 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.isudelta.ro şi consultarea avizierului Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Tulcea, str. 1848, nr. 16.
Concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I, aferent
funcţiei de muncitor calificat IV-I (electrician auto), se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea, în perioada 16.01.2019 – 01.02.2019, şi va consta în 3
etape succesive, după cum urmează:
1. Selecţia dosarelor de înscriere:16.01.2019 – 22.01.2019.
- Selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs/examen: 16 - 17.01.2019;
- Afişarea rezultatelor: 18.01.2019;
- Depunerea eventualelor contestaţii: 21.01.2019;
- Soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea rezultatelor: 22.01.2019.
2. Proba scrisă: 23.01.2019 – 25.01.2019.
- Test de verificare a cunoştinţelor (test grilă): 23.01.2019, începând cu ora 11.00;
- Afişarea rezultatelor: 23.01.2019;
- Depunerea eventualelor contestaţii: 24.01.2019;
- Soluţionarea eventualelor contestaţiilor şi afişarea rezultatelor: 25.01.2019.
3. Interviul: 29.01.2019 – 01.02.2019.
- Susţinerea interviului: 29.01.2019, începând cu ora 13.00;
- Afişarea rezultatelor: 30.01.2019;
- Depunerea eventualelor contestaţii: 31.01.2019;
- Soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea rezultatelor finale: 01.02.2019.
Afişare rezultat/e final/e concurs/examen: 01.02.2019.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Pentru probele concursului/examenului, respectiv proba scrisă şi interviu, punctajul este de
maximum 100 de puncte, pentru fiecare probă în parte.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de
puncte la fiecare dintre probe.
Interviul se realizează conform planului de interviu, întocmit, de către comisia de concurs, în
ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă (test grilă) şi interviu. Clasificarea finală a candidaţilor se face în ordine descrescătoare a punctajului final. În
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dreptul fiecărui candidat se vor înscrie punctajul final obţinut şi menţiunea „admis”, „respins”,
,,neprezentat”, ,,eliminat din concurs”, după caz.
La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă,
iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în
urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel
mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru postul mai sus menţionat, cu condiţia ca
aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Comunicarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere, a rezultatelor la evaluarea psihologică,
a rezultatelor la fiecare probă a concursului (prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a
menţiunii ,,admis” sau ,,respins”), a rezultatelor la contestaţiile depuse, precum şi a rezultatelor finale
ale concursului/ examenului, se face prin afişare la sediul unităţii, precum şi pe pagina de internet a
acesteia, potrivit termenelor stabilite în prezentul anunţ.
Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne a candidatului declarat „admis” la
concurs/examen se va face după transmiterea la structura de resurse umane a fişei de aptitudine
în muncă, eliberată pentru acesta de către medicul specialist de medicină a muncii din structura
competentă de medicină a muncii la care este arondat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Delta” al judeţului Tulcea, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi
locul de muncă pentru care s-a organizat concursul/examenul.
Relaţii suplimentare despre organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului se pot obţine, în
zilele lucrătoare, între orele 08,00 – 16,00, la secretarul comisiei de concurs – căpitan Şoavă Mihaela, la
numărul de telefon 0240/ 524.301, interior 27112.
Tematica şi bibliografia de concurs solicitate sunt stabilite conform Anexei nr.1 la prezentul
anunţ, avându-se în vedere forma actualizată a actelor normative specificate.
Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice
prin publicarea în pagina oficială de internet a unităţii www.isudelta.ro şi afişare la sediul I.S.U. ,,Delta”
al judeţului Tulcea.
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/examenului.
Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire
la toate etapele concursului/examenului: 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 ”Delta” al judeţului Tulcea – secţiunea Anunţuri, precum şi avizierul unităţii organizatoare,
întrucât comunicarea informaţiilor referitoare la concurs/examen se va realiza prin aceste modalităţi.
În perioada concursului/examenului, 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/examen.
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/examen a candidatului/candidaţilor în cauză.
Candidatul declarat ,,admis” la concursul/examenul de ocupare a postului vacant, mai sus
menţionat, este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data
afişării rezultatului concursului/examenului.
Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, în urma formulării unei cereri scrise şi
temeinic motivate, candidatul declarat ,,admis” la concurs/examen poate solicita, în termen de 3 zile
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lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului/examenului, un termen ulterior de prezentare la post,
care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului/examenului.
XI. Anexele nr. 1-7 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 Declaraţie consimţământ privind acordul solicitării extrasului de pe cazierul
judiciar.

INSPECTOR ŞEF
al INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,DELTA” AL JUDEŢULUI TULCEA

Locotenent-colonel

PETROV DANIEL
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