MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Exemplar unic
Nr.______________
Bucureşti,___/___.2019

ANUNŢ
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu sediul în str. Banu Dumitrache, nr. 46,
sector 2, Bucureşti, scoate la concurs, în condiţiile Legii 53/2003 - Codul Muncii (republicată) şi în
baza Regulamentului-cadru nr. 73061 din 15.04.2019 privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor existente în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului,
toate cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data înregistrării prezentului anunţ, 1 (un)
post de Arhitect I1 (cod COR 216101) din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului –
„Îmbunătăţirea managementului riscului la dezastru”.
Pot participa la concurs numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale:
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă de 18 ani;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a 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.
Condiţii specifice:
1. Pregătire:
1.1. Studii de specialitate:
- Studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele
trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare, în domeniul de licenţă:
arhitectură
1.2. Limbi străine:
- Limba engleză – se verifică la încadrarea pe post abilităţile de comunicare orală
şi scrisă deţinute.
1.3. Alte cunoştinţe şi abilităţi:
- Planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, atenţie la detalii,
seriozitate, comunicare eficientă.
2. Experienţă:
2.1. Vechime în muncă: - minim 10 ani.
2.2. Vechime în specialitate: - minim 10 ani.
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Fişa postului poate fi consultată la momentul înscrierii la concurs, ori ulterior, la cererea candidatului.
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Cererile de înscriere la concurs2 vor fi depuse personal de către candidaţi la secretariatul
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Banu
Dumitrache, nr. 46, sector 2, începând cu data de 08.05.2019 – data publicării anunţului, până la
data de 23.05.2019, ora 16.00 (data înregistrării), dată până la care candidaţii au obligaţia de a
depune şi documentele constitutive ale dosarului de concurs.
Depunerea cererii de înscriere la concurs, nu este condiţionată de depunerea simultană
în volum complet a dosarului de concurs.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată inspectorului general al Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă;
b) actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz – în
original şi copie;
c) documente care atestă nivelul studiilor precum şi documente care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice – în original şi copie;
d) carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor – în original şi copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează3;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţi sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae – format Europass (se poate completa, salva şi ulterior lista accesând adresa
web: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose);
h) dosar de carton tip-plic.
La concurs pot participa numai candidaţii care au depus cereri de înscriere şi ale căror
dosare de concurs sunt complete şi corect întocmite. Nerespectarea modalităţilor şi termenelor
de depunere a dosarelor de concurs atrage respingerea participării la următoarele etape ale
concursului.
Concursul constă în 2 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de concurs;
b) interviul4;
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa
precedentă.
Candidaţii declaraţi „admis la negociere” în urma participării la interviu, vor participa la
negocierea salariului, activitate ce se va desfăşura la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă la data şi ora stabilite conform calendarului de desfăşurare al concursului.

Prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de
Regulamentul UE 2016/679.
3
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării interviului.
4
Testarea privind abilităţile de comunicare orală şi scrisă în limba engleză pentru postul scos la concurs se va efectua în cadrul interviului, în scopul
verificării nivelului de competenţă precizat la punctul II din anexa nr. 1 la prezentul anunţ.
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Rezultatele fiecărei etape vor fi afişate la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, precum şi pe pagina de internet www.igsu.ro – Domenii de activitate – Resurse Umane –
Anunţuri selecţie personal.
Calendarul de desfăşurare al concursului, pe etape:
1. Depunerea cererilor de înscriere şi depunerea dosarelor de concurs începând cu data de
08.05.2019 (data publicării anunţului) până la data de 23.05.2019, între orele 10.00 – 16.00.
Selecţia dosarelor de concurs – 24.05.2019
Afişare rezultate selecţie dosare de concurs – 27.05.2019
Depunere contestaţii – 28.05.2019
Afişare rezultat final selecţie dosare – 29.05.2019
2. Interviul: – 03.06.2019
Afişare rezultat – 04.06.2019
Depunere contestaţii – 05.06.2019
Afişare rezultate după soluţionarea contestaţiilor şi rezultat final probă – 06.06.2019
3. Negocierea salariului: – 07.06.2019
Afişarea rezultatului final al concursului: 07.06.2019
Orele privind desfăşurarea interviului, respectiv negocierea salariului, vor fi comunicate
în timp util, prin afişare pe pagina de internet a instituţiei www.igsu.ro – Domenii de activitate –
Resurse Umane – Anunţuri selecţie personal.
Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot
obţine la Serviciul Recrutare, Încadrare şi Promovare Personal, tel. 021.208.61.50, interior 27411,
persoană de contact Sublocotenent POPESCU OVIDIU-ŞTEFAN.
Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice
prin publicarea pe pagina oficială de internet www.igsu.ro şi afişare la sediul Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă.
ANEXE5:
1. Bibliografia de concurs (punctul I) şi tematica de concurs pentru testarea nivelului
de cunoaştere al limbii engleze (punctul II) – anexa nr. 1;
2. Cerere de înscriere la concurs – anexa nr. 2.

INSPECTOR GENERAL
General de brigadă
IAMANDI DAN-PAUL
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