MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU PROTECȚIE CIVILĂ
COMISIA DE CONCURS

Nr. 406510
din 14.10.2021

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu
modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020
pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Direcția Generală pentru Protecție Civilă cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei,
nr. 1A, sector 1, organizează
CONCURS
pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef birou al Biroului Planificarea Continuității
Operațiilor din cadrul Direcției Generale pentru Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 58 din statul
de organizare al unităţii, prin recrutare din sursă internă, din rândul cadrelor militare - ofițeri, care
îndeplinesc condițiile legale de participare.
A.
Pentru a participa la concurs, cadrele militare - ofițeri trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
1. să fie absolvenți studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I
Bologna, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din
următoarele domenii fundamentale: matematică și științe ale naturii, științe inginerești,
științe sociale, științe umaniste și arte.
2. să fie declarați „apt medical” și „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
3. să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau să nu
fie pus la dispoziție pentru trimiterea în judecată sau pentru judecarea de către instanțele judecătorești
în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcției în care este încadrat;
4. să fi obținut calificativul de cel puțin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de
serviciu;
5. să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
6. să aibă vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: 3 ani/3 ani;
7. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – căpitan;
8. să deţină / să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate ,,secret de stat”, nivel ,,strict
secret”, NATO, nivel SECRET și UE, nivel EU SECRET, după încadrare.
Avizul psihologic:
• candidatul are obligaţia de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest
scop, ori în situaţia în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcţii
de conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării interviului, acest aspect se va
menţiona în cererea de înscriere la concurs.
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B. Sinopticul desfășurării concursului:
Concursul va consta în parcurgerea etapelor prevăzute de art. 23 din Anexa 3 la Ordinul m.a.i.
nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare, și anume evaluarea dosarelor de recrutare și
interviul. Interviul se înregistrează audio și/sau video.
Proba interviului va avea loc în data de 23.11.2021, ora 1100, la sediul Ministerului Afacerilor
Interne, municipiul București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1. În funcție de apariția unor situații
neprevăzute, locul și ora desfășurării probei pot fi modificate, candidații urmând a fi informați în timp
util.
Cererile de înscriere la concurs, respectiv documentele constitutive ale dosarului de recrutare se
vor depune conform termenelor precizate în Graficul de desfășurare a concursului prevăzut la litera E a
prezentului anunț.
Dosarele de recrutare se vor depune exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a
Direcției Generale pentru Protecție Civilă dgpc@mai.gov.ro, și vor cuprinde documentele prevăzute de
art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și completările
ulterioare, astfel:
- copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor
impuse de cerințele postului;
- adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de
unitate;
- declarație de confirmare a cunoașterii și acceptare a condițiilor de recrutare;
- adeverință eliberată de unitatea de proveniență din care să rezulte îndeplinirea condițiilor
prevăzute la lit. A, pct. 3, 4, 5, 6, 7 și 8 din prezentul anunț;
În vederea verificării de către comisia de concurs a criteriilor pentru evaluarea dosarelor de
recrutare, prevăzute în Anexa nr. 3^3 din Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și completările
ulterioare (vechime în armă, vechime în specialitatea structurii, mai mare de 5 ani, cursuri/alte forme
de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la
concurs, altele decât cele necesare pentru ocuparea postului, obţinerea, pe întreaga perioadă a
carierei profesionale, a calificativului „Foarte bun“ sau superior, cu ocazia aprecierii de
serviciu/evaluării profesionale, lipsa sancţiunilor disciplinare de-a lungul carierei, recompense
acordate de-a lungul carierei, realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra
activităţii/imaginii instituţiei), candidații înscriși vor depune la momentul constituirii dosarului de
recrutare documente verificabile (adeverințe, acte de studii, caracterizări etc.) care să ateste
îndeplinirea criteriilor menționate.
C. Evaluarea dosarelor de recrutare:
- are drept scop aprecierea, cuantificarea și valorificarea în procesul de selecție a experienței
profesionale a candidaților, a conduitei și evoluției în carieră, precum și a cunoștințelor profesionale
dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor
postului scos la concurs.
- aprecierea candidaților se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării depuse la
dosarul de recrutare în scopul îndeplinirii de către aceștia a condițiilor de participare la concurs,
precum și prin aplicarea criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 33 din Ordinul m.a.i. nr.
177/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- evaluarea dosarelor de recrutare și acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia
de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei interviului.
- candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concurs sunt declarați „promovat”.
- pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 33, candidaților declarați „promovat” li se acordă un
punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.
D. Interviul:
Potrivit prevederilor O.m.a.i. nr. 177/2017, cu modificările și completările ulterioare, interviul
are drept scop aprecierea cunoștințelor profesionale, în acord cu tematica și bibliografia de concurs,
precum și a aptitudinilor, abilităților și motivațiilor relevante în raport cu atribuțiile specifice postului.
Aprecierea rezultatelor finale, pe fiecare capitol dintre cele menționate mai sus se face cu note
de la 1 la 10, cu acordarea unui punct din oficiu.
Evaluarea candidaților se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs în parte.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.
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În situațiile în care se înregistrează diferențe mai mari de un punct între notele acordate de
membrii comisiei de concurs, președintele comisiei identifică itemii apreciați diferit și, după caz,
stabilește punctajul final în vederea încadrării în marja de diferență menționată.
Este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă și a obținut
cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la proba de evaluare a dosarelor
de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviului.
E. Graficul desfășurării concursului:

Activitate

Termen/Perioada/Observaţii

Candidaţii depun cererea de înscriere, CV-ul, copia actului
de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi
acceptării condiţiilor de recrutare, la adresa de e-mail:
dgpc@mai.gov.ro

De la data publicării anunţului până
în data de 19.10.2021 inclusiv (ora
14.00).

Evaluarea psihologică a candidaţilor
Comunicarea rezultatelor la evaluarea psihologică
Depunerea de către candidaţi a celorlalte documente
constitutive ale dosarului de recrutare la adresa de e-mail:
dgpc@mai.gov.ro
Evaluarea dosarelor de recrutare și verificarea îndeplinirii
condițiilor de participare la concurs
Afişarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de
participare la concurs precum și a rezultatelor obţinute de
candidaţii care au promovat proba de evaluare a dosarelor
de recrutare;
Depunerea contestaţiilor (după caz) la adresa de e-mail:
dgpc@mai.gov.ro
Soluţionarea contestaţiilor

Afişarea rezultatelor la contestaţii
Desfăşurarea probei interviu
Afişarea rezultatului la proba interviu
Depunerea contestaţiilor (după caz) la adresa de e-mail:
dgpc@mai.gov.ro
Soluţionarea contestaţiilor

Locaţia, data şi ora se comunică din
timp util candidaţilor, prin postarea
unui anunţ în acest sens
Ulterior datei obţinerii avizelor
psihologice
Până în data de
29.10.2021 inclusiv (ora 14.00)
01.11 – 04.11.2021
01.11. – 04.11.2021 la sediul MAI
precum şi pe pagina de internet a
MAI
În termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatului la proba evaluarea
dosarelor de recrutare
În termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor
Imediat după soluţionarea
contestaţiilor, la sediul MAI şi pe
pagina de internet a MAI
În data de 23.11.2021, ora 11.00, la
sediul MAI
După susţinerea probei, la sediul
MAI precum şi pe pagina de internet
a MAI
În termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatului la proba evaluarea
dosarelor de recrutare
În termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor
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Activitate
Afişarea rezultatelor la contestaţii

Afişarea rezultatului final al concursului

Termen/Perioada/Observaţii
Imediat după soluţionarea
contestaţiilor, la sediul MAI şi pe
pagina de internet a MAI
Imediat după expirarea termenului
de formulare a contestaţiilor la
proba interviu sau concomitent cu
afişarea rezultatelor la contestaţii

F. Alte informații de interes:
După depunerea cererilor de înscriere la concurs, fiecărui candidat i se va atribui un cod unic
de identificare (cod de concurs), care va deveni singurul mijloc de identificare a acestuia, ca
alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe
întreaga procedură de concurs.
Acesta va fi comunicat candidatului prin intermediul adresei de e-mail de pe care a transmis
cererea de înscriere la concurs, după aprobarea acesteia, în timp util.
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu
modificările și completările ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către
candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul
Direcției Generale pentru Protecție Civilă, din Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, intrarea D, sector
1.
Înștiințarea candidaților, referitor la data, ora și locația desfășurării evaluării psihologice, se va
face în timp util, prin postare la sediul M.A.I. precum și pe pagina de internet a instituției.
Candidatul declarat „admis” va depune documentele din dosarul de recrutare. După caz, copiile
acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către secretarul
comisiei de concurs și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului
după certificarea copiilor.
Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care nu se mai
realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.
În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu
prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația
în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face
candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt
candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un
nou concurs, potrivit prevederilor art. 571 alin. (5) din Anexa 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți
candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în
specialitatea postului vizat a fi ocupat.
În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului, este declarat
„admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.
În situația în care nu se reușește departajarea candidaților pe aceste criterii, președintele
comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaților și rezultatele obținute la
interviu, pe fiecare item, și decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.
ATENŢIE!
Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs revine candidatului, se
confirmă doar recepţia e-mail-ului, nu şi dacă documentele sunt corect și complet întocmite sau
scanate!
Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă
de persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii care să nu împieteze
înscrierea candidaţilor în concurs.
La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea asupra
sa şi un dosar tip plic, de carton.
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La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc criteriile specifice de recrutare şi
condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt
complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.
Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de
siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, atrag respingerea
candidatului din concurs.
Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține la
interior 11646/10359, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00.
ANEXE:
Anexa nr. 1 Tematica și bibliografia
Anexa nr. 2 Formularul cererii de înscriere la concurs;
Anexa nr. 3 Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
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Anexa nr. 2
Cod unic de identificare_____________
(nu se completează de către candidat)
Formularul cererii de înscriere la concurs
DOMNULE ȘEF DIRECȚIE GENERALĂ,
Subsemnatul / Subsemnata, ________________________________________, fiul / fiica
lui ______________ şi _________________, născut / născută la data de ____________, în
localitatea________________, județul / sectorul ______________, cetățenia_______________posesor
/ posesoare al / a cărţii de identitate seria _____, numărul _______________, CNP
_______________________, cu domiciliul / reședința în localitatea____________________, județul /
sectorul _______________, strada____________________________, nr. _____, bl. _____, etaj ____,
apartament____, de profesie_________________________încadrat / încadrată în funcţia
de________________________________________________________________________________
_____________________________________la____________________________________________
__________________________, starea civilă_______________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Direcția Generală pentru
Protecție Civilă în vederea ocupării postului de ________________________________________,
din cadrul _________________ ______________________________________________, prin
recrutare din rândul ofiţerilor încadraţi în unităţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare
la concurs, menţionate în anunţul dat publicităţii şi sunt de acord cu acestea.
Menţionez că sunt absolvent / absolventă, cu licenţă / diplomă al/a ____________________
________________________________________________, Facultatea ________________________
_____________________________________, specializarea _________________________, în anul
______, cu media _____.
Studii postuniversitare sau studii universitare de masterat __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Declar că am fost / nu am fost evaluat psihologic1, în scopul ocupării unei funcţii de
conducere cu studii superioare / universitare, în data de__________________.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
De asemenea, consimt să mi se solicite extras de pe cazierul judiciar personal, în vederea
completării dosarului de participare la concurs
Semnătura ________________

Data _______________

Număr telefon______________

1

Se vor lua în considerare evaluările psihologice susţinute în acelaşi scop, pentru care au fost emise avize psihologice cu cel mult 6 luni anterior datei
planificată pentru desfăşurarea probei interviului
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Anexa nr. 3
Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

DECLARAŢIE
Domnule șef direcție generală,

Subsemnatul / Subsemnata, ____________________________________, fiul / fiica lui
_____________________ şi __________________, posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria
___, numărul _________, CNP _____________________, încadrat / încadrată în funcţia de
________________________________________________________________________________ la
_______________________________________________, în calitate de candidat la concursul
organizat pentru ocuparea postului de ___________________________________________________
din cadrul ______________________________________________________ care se va desfăşura în
data/perioada ____________________
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu
care sunt de acord și le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
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 numit(ă) în funcţia
militară aferentă postului scos la concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs/examen ar permite
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după numirea în funcţie, urmează să fiu eliberat din
funcţia de conducere ocupată.
Sunt de acord ca, în cazul promovării concursului, anterior emiterii actului administrativ, să
asigur, în ceea ce mă priveşte, îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 29 lit. d) - e) şi art. 30 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________________

Semnătura _____________________
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