
          
 
 
 

    
A N U N Ţ 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Legii nr. 35/1990 
privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României și ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., toate cu modificările și completările 
ulterioare, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de subofițer prevăzut cu funcția de subofițer administrativ principal (și conducător auto) 
la Serviciul marketing și achiziții publice – compartimentul achiziții publice din cadrul Inspectoratului 
General de Aviație (aparat propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile 
legale, criteriile specifice și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului. 

 
Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, 

următoarele condiţii: 
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic1; 
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care 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 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 de lege; 
- să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară2. 
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: 

- să fie absolvenţi de studii medii, cu diplomă de bacalaureat; 
- să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate3; 
- să dețină cunoștințe de nivel mediu privind utilizarea tehnicii informatice.  

  
Nu pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate, cadrele militare în rezervă care: 
 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; 
 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 gradele 
militare maxime ale posturilor pentru care se organizează concurs; 

 sunt confirmate în arme și specialități militare corespunzătoare funcțiilor pentru care se 
organizează concurs. 

Nu se admit derogări de la vreuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în 
prezentul anunţ. 

 
În temeiul prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea 

de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, fișa 
postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 

                                                 
1 Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, 
potrivit reglementărilor specifice în domeniu, care se realizează la solicitarea structurii de resurse umane. 
2 Verificarea se realizează cu ocazia examinării medicale. 
3 Postul presupune acces la informaţii de nivel „SECRET”, procedura de avizare fiind declanşată ulterior încadrării postului. Neemiterea 
autorizației conduce la eliberarea din funcţie de drept; 



protecția informațiilor clasificate, la sediul unității organizatoare, respectiv Inspectoratul General de Aviaţie al 
Ministerului Afacerilor Interne situat în Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, Bucureşti.   

 
Persoanele interesate se pot înscrie la concurs, în perioada 03-15.01.2018, în zilele lucrătoare, în 

intervalul orar 0800 – 1600, pe baza cererii de înscriere, conform modelului disponibil pe pagina de internet a 
instituției (http://www.aviatie.mai.gov.ro.), secţiunea Carieră, a cărții de identitate (în original și copie), precum şi 
a CV-ului (format Europass), depuse personal, la secretariatul Serviciului Management Resurse Umane din 
cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, cu sediul în Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, Bucureşti. 
        

Dosarele de recrutare vor fi depuse personal până la data de 30.01.2018, ora 1600 la sediul 
Inspectoratului General de Aviaţie – Serviciul Management Resurse Umane şi vor conţine următoarele 
documente: 

 cerere de înscriere și curriculum vitae (format Europass); 
 copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 

(inclusiv suplimentul de diplomă/foaia matricolă);  
 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; 
 copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi al fiecărui copil, ale 

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 
 autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei candidatului (conform 

modelelor postate pe pagina de internet a Inspectoratului General de Aviație, secţiunea Carieră, cu respectarea 
precizărilor din cuprinsul notelor de subsol aferente acestora); 

 cazierul judiciar; 
 o fotografie color 9X12 cm; 
 fişa medicală-tip de încadrare în MAI4; 
 declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului 

postat pe pagina de internet a Inspectoratului General de Aviație, secţiunea Carieră). 
  
În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările 
ulterioare, copiile documentelor solicitate se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică 
pentru conformitate și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor 
prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele solicitate pot fi depuse și în copie 
legalizată, situație în care activitățile prevăzute anterior nu se mai realizează. 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate candidaților, în original, 
prezintă modificări sau alterări, care nu permit stabilirea autenticităţii documentelor sau sunt plastifiate. 
 

Testarea psihologică se va desfăşura în cadrul structurilor de specialitate ale M.A.I., în baza 
planificărilor efectuate de către Inspectoratul General de Aviaţie după finalizarea perioadei de înscriere, 
rezultatul evaluării urmând a fi depus prin grija unităţii organizatoare, la dosarul de concurs la data eliberării, dar 
nu mai târziu de data concursului. Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data și ora testării 
psihologice sau cu privire la rezultatul obținut în urma evaluării, fiind obligați să se informeze prin verificarea 
paginii de internet a Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., unde vor fi postate aceste informații. 

       
Concursul se va desfăşura în data de 06.03.2018, începând cu ora 1000, la sediul Inspectoratului 

General de Aviaţie al M.A.I. din Bucureşti, sector 1, Calea Ion Zăvoi nr. 14 şi va consta în susţinerea unui test 
scris sub forma unui test grilă. 

 
Concursul se va înregistra audio-video și se va desfășura după următorul grafic: 

 data limită pentru depunerea cererilor de înscriere: 15.01.2018; 
 data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare: 30.01.2018; 
 efectuarea testărilor psihologice: conform planificării Centrului de Psihosociologie al M.A.I.; 
 afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs: în 

perioada 19-23.02.2018; 
 întrunirea comisiei de concurs: în data de 06.03.2018, începând cu ora 0800; 

                                                 
4 Va fi înmânată candidaților de către medicul unității recrutoare la momentul înscrierii la concurs 

http://www.aviatie.mai.gov.ro/


 instructajul candidaților: în data de 06.03.2018, începând cu ora 0900; 
 desfășurarea probei de concurs: în data de 06.03.2018, începând cu ora 1000; 
 afișarea grilei de apreciere: în data de 06.03.2018, după finalizarea probei de concurs; 
 perioada limită de depunere a eventualelor contestații: în termen de 24 de ore de la 

afișarea rezultatelor; 
 afișarea rezultatelor eventualelor contestații: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestațiilor; 
 afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: în raport de existența/inexistența 

unor eventuale contestații, la expirarea termenului de depunere/ soluționare a acestora. 
 
În toate etapele procedurii de concurs, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate.  
Nu se permite accesul candidaţilor în sala de concurs cu materiale documentare, notiţe, însemnări, 

mijloace de comunicare, etc. Este interzisă folosirea instrumentelor de scris cu altă culoare decât albastru 
şi/sau care permit ştergerea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează cu 
eliminarea din concurs a candidatului în cauză. 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula și depune contestaţie, o sigură 
dată, în termen de 24 de ore de la afişare. 

Candidaţii pot contesta doar notele propriilor lucrări. 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.  
Rezultatele contestaţiilor se comunică candidaţilor prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului 

General de Aviație. 
În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei, se constată că grila de apreciere/corectare şi 

notare/baremul de apreciere conţine erori, comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune anularea 
subiectului/întrebării, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectivul subiect/întrebare şi acordă, din 
oficiu, punctajul maxim corespunzător subiectului/întrebării tuturor candidaţilor.  

Candidatului declarat “admis” la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie, prin încadrare 
directă şi rechemare în activitate i se acordă gradul militar şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) şi lit. g) - i) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică. 
Candidatul declarat „admis” la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ. 

Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării. 
În situaţia invalidării concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat „admis” care nu îndeplineşte 

condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet, precum şi în celelalte situaţii în 
care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce ţin exclusiv de 
persoana candidatului declarat „admis”, acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. d) şi lit. 
g) – i) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în 
unitățile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare sau nu se prezintă la post în termenul de 30 
de zile de la data înştiinţării, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea 
descrescătoare a notelor obţinute.  

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.  

Candidaţii declaraţi “respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în 
baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 

Precizări cu privire la desfăşurarea concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp 
util, prin postarea pe pagina de internet a IGAv. 

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condițiile legale de recrutare, criteriile 
specifice prevăzute de legislația în vigoare, condițiile de ocupare din fișa postului și al căror dosar de 
recrutare este complet şi corect întocmit la termenul limită de depunere. 

 
Prevederile prezentului anunţ de concurs se completează şi se interpretează prin coroborare cu 

prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse 
umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. 



 
Tematica şi bibliografia întocmite de către Comisia de concurs, fac parte integrantă din prezentul anunţ. 

 Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se 
pot obţine la telefoanele: 021.310.43.99, interior 17.039 sau 17.987, în zilele lucrătoare, între orele 0800 – 1600 

sau pe adresa internet: http://www.aviatie.mai.gov.ro. 
 Anunțul este publicat pe site-ul instituției și afișat la avizierul unității începând cu data de 29.12.2017. 

 
TEMATICĂ 

1. Planificarea și pregătirea achiziţiilor publice  
2. Procesul de achiziție 
3. Modalități de atribuire a contractului de achiziție publică /acordului - cadru 
4. Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică/ acordului – 

cadru 
5. Criterii de calificare și selecție 
6. Criterii de atribuire 
7. Documentul de achiziție unic european 
8. Procesul de evaluare și verificare a ofertelor 
9. Atribuirea şi finalizarea contractului de achiziție publică/ acordului – cadru 
10. Formularul de integritate 
11. Notificarea prealabilă și contestația 
12. Strategia națională în domeniul achizițiilor publice 
13. Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică  
14. Statutul cadrelor militare 
15. Protecția informațiilor clasificate secret de serviciu în domeniul activităților contractuale în Ministerul 

Afacerilor Interne 
16. Circulația pe drumurile publice 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului – cadru din Lega 98/216 privind achizițiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. H.G. nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 

6. H.G. 901/2015 privind aprobarea Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor publice  
7. Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare; 
8. ORDIN nr. 29/2011privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul 

Administratiei si Interne, cu modificările și completările ulterioare 
9. O.M.A.I. nr. 74/2010 pentru aprobarea Normelor de protectie a informatiilor clasificate secret de serviciu 

in domeniul activitatilor contractuale desfasurate in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor 
10. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică 
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu 

modificările și completările ulterioare 
 
Notă:  Legislaţia va fi studiată în forma actualizată la data susținerii concursului, cu toate modificările şi  

completările survenite. 
 

http://www.aviatie.mai.gov.ro/

