
          
     
 

    
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, ambele cu modificările și completările ulterioare și ale 
O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Inspectoratul 
General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofițer 
prevăzut cu funcția de ofițer specialist I la Serviciul Metodică și Reglementări Aeronautice – Compartimentul 
metodică, instruire și evaluare din cadrul Inspectoratului General de Aviație (Aparat Propriu), prin trecerea în 
corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condițiile 
legale de participare, criteriile specifice de recrutare și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului. 

 

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

- să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență,ciclul I Bologna, absolvite 
cu diplomă de licență/echivalentă, astfel:  

 domeniul fundamental: științe sociale; ramura de știință: științe militare, informații  și ordine publică; 
domeniul de licență: științe militare, informații și ordine publică (excepție: specializarea conducere 
interarme – forțe terestre, forțe navale, conducere logistică, management economico-financiar), sau 

 domeniul fundamental: științe inginerești; ramura de știință: ingineria transporturilor; domeniul de 
licență: inginerie aerospațială, sau 

 domeniul fundamental: științe sociale; ramura de știință: științe juridice; domeniul de licență: drept. 
- să dețină licență militară de zbor1; 
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: 
                     - să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate2; 
     - să dețină brevet care să ateste calitatea de personal navigant, eliberat de autoritatea competentă3; 
                     - dă dețină documente4 de certificare eliberate de Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi 

Spaţială „General doctor aviator VICTOR ANASTASIU” (INMAS), în condiţiile O.M.Ap.N. nr. M 45/2013 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care 
execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale si psihologice specifice aferente, publicat în 
Monitorul oficial nr.295 din 23.05.2013, corespunzătoare specialității de personal navigant, grupa III d; 
       - să fie declarați ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 
       - să nu fie cercetați disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 

- să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendați din funcție în condiţiile art.17 alin.(2) și art. 21 lit. a) și b) din Anexa 7 la 
O.M.A.I. nr. 177/2016 privind  activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I.; 

- să fi obţinut calificativul de cel puţin „FOARTE BUN” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu. 
 
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., fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către 
candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul unității 
organizatoare, respectiv Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti.   

 

                                                 
1  După îndeplinirea condițiilor de selecție, urmat de parcurgerea programului de instruire și calificare, conform reglementărilor în 
vigoare; 
2 Postul presupune acces la informaţii de nivel „SECRET DE SERVICIU”, procedura de avizare fiind declanşată ulterior încadrării 
postului. Neemiterea autorizației conduce la eliberarea din funcţie de drept; 
3 Brevetul de personal navigant poate fi eliberat și ulterior încadrării pe post, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/1190, cu 
modificările și completările ulterioare, într-un termen de 2 ani de la data numirii pe post. Ocupantul postului va derula activități 
specifice personalului aeronautic navigant și va beneficia de drepturile ce decurg din calitatea respectivă după eliberarea 
documentului de către autoritatea aeronautică militară. În cazul în care ocupantul postului nu obține brevetul militar stabilit, acesta 
va fi mutat într-un post corespunzător pregătirii profesionale sau va fi pus la dispoziție în vederea încadrării; 
4 Documentele trebuie să se afle în perioada de valabilitate. 
 



Cererile de înscriere la concurs, însoțite de curriculum vitae și copie după actul de identitate se vor depune la 
secretariatul Serviciului Management Resurse Umane, cu sediul în Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti, până la 
data de 24.07.2017, ora 16.00. Documentele pot fi transmise și pe adresa de e-mail: resurse.ia@mai.gov.ro sau la fax 
nr.021.311.39.09. 

 
Testarea psihologică se va desfăşura în cadrul structurilor de specialitate ale M.A.I., în baza planificărilor 

efectuate de 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. 

 
În vederea obținerii documentelor de certificare corespunzătoare specialității de personal navigant,                  

grupa III d, candidaţii trebuie să îndeplinească şi baremele medicale ale probelor la care vor fi supuşi în cadrul 
Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator VICTOR ANASTASIU”, examinare a 
cărei contravaloare o vor suporta. 

Candidaţii vor solicita Serviciului Management Resurse Umane din cadrul I.G.Av. planificarea la I.N.M.A.S. și 
vor avea în vedere faptul că evaluarea în cadrul institutului respectiv, durează 4-5 zile, documentele eliberate 
urmând a fi depuse personal la sediul I.G.Av., cu încadrarea în termenul limită de depunere a dosarelor. 

       
Dosarele de recrutare vor fi depuse până la data de 07.08.2017, ora 16.00 la Serviciul Management 

Resurse Umane şi vor conţine următoarele documente: 
- cererea de înscriere şi curriculum vitae; 
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (inclusiv 

supliment la diplomă/foaie matricolă); 
- documente de certificare eliberate de I.N.M.A.S. corespunzătoare specialității de personal navigant, grupa III d; 
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și, dacă este cazul, livretului militar;  
- copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum și, după caz,ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă; 
- cazier judiciar; 
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- adeverinţă eliberată de unitatea de proveniență din care să reiasă: 

 perioada de valabilitate a autorizației la informații clasificate și nivelul de acces; 

 calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu; 

 faptul că nu sunt cercetați disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare 
şi nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendați din funcție în condiţiile art.17 alin.(2) și art. 
21 lit. a) și b) din Anexa 7  la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind  activitatea de management 
resurse umane în unitățile militare ale M.A.I. 

 

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., copiile documentelor solicitate se realizează de 
compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate și se semnează de către persoana desemnată și 
de 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. 

 
La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar de recrutare este complet şi corect întocmit la 

termenul limită de depunere a acestora. 
       

Concursul se va desfăşura în data de 21.08.2017, ora 11.00, 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: 24.07.2017; 
 data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare: 07.08.2017; 
 efectuarea testărilor psihologice: conform planificării Centrului de Psihosociologie al 

M.A.I.; 

mailto:resurse.ia@mai.gov.ro


 afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs: 
10.08.2017; 

 întrunirea comisiei de concurs: în data de 21.08.2017, între orele ora 09.00-09.30; 
 instructajul candidaților: în data de 21.08.2017, între orele 10.30-11.00; 
 desfășurarea probei de concurs: în data de 21.08.2017, începând cu ora 11.00; 
 afișarea grilei de apreciere: în data de 21.08.2017, după ora 14.30, în raport de 

numărul candidaților; 
 perioada limită de depunere a eventualelor contestații: în termen de 24 de ore de la 

afișare – 21-22.08.2017; 
 afișarea rezultatelor eventualelor contestații:  24.08.2017; 
 afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: 21-24.08.2017 (în raport de 

existența/inexistența unor eventuale contestații). 
 
Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la concurs poate contesta numai nota proprie, formulând contestația 

o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare. Soluționarea eventualelor contestații se realizează în termen de 2 
zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

Candidaților li se comunică rezultatele la contestații prin afișare la sediul Inspectoratului General de Aviație din 
Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 1, Bucureşti și, dacă există posibilitatea, prin postarea pe pagina de internet a unității. 

   
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot 

obţine la telefoanele: 021.310.43.99, interior 17.987 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 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 15.07.2017. 

 
I. TEMATICĂ DE STUDIU: 
1. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; 
2. Evoluţia în carieră a cadrelor militare; 
3. Personalul navigant de aviaţie; 
4. Atestarea calificărilor şi specializărilor personalului aeronautic; 
5. Atestarea personalului navigant de aviaţie; 
6. Criteriile privind selecţionarea, formarea, perfecţionarea pregătirii şi atestarea personalului aeronavigant de 

bord, altul decât piloţii; 
7. Acordarea, menţinerea, pierderea şi redobândirea titlurilor de clasificare şi specializare; 
8. Aeronavele militare (înmatricularea, admiterea la zbor şi accesul la bord); 
9. Organizarea şi utilizarea spaţiului aerian; 
10. Reguli privind situaţii particulare ale zborului; 
11. Activitatea de zbor; 
12. Conducerea activităţii de zbor; 
13. Recompense şi sancţiuni acordate/aplicate militarilor; 
14. Informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de serviciu; 
15. Funcţiile şi componentele procesului managerial. 
 
II. BIBLIOGRAFIE: 

 
1. Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr.35 din 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. F.A./Av.-1/2005 – Regulamentul pentru zbor al aviaţiei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării 

naționale nr. M-177 din 10.11.2005; 
4. SMFA-9/28.02.2014 – Dispoziția șefului Statului Major al Forțelor Aeriene privind atestarea calificărilor şi 

specializărilor personalului aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care 
desfăşoară activităţi aeronautice militare; 

5. SMFA-41 din 16.08.2016 – Dispoziția șefului Statului Major al Forțelor Aeriene privind aplicarea procedurii 
aeronautice militare pentru atestarea personalului navigant de aviație (PAM-NAV); 

6. SMFA-11/17.03.2005 – Metodologia privind selecţionarea, formarea, perfecţionarea pregătirii şi atestarea 
personalului aeronavigant de bord, altul decât piloţii; 

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


7. Ordinul nr. M-15 din 24.02.2015 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor 
de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din M.Ap.N. şi din alte instituţii sau structuri care 
desfăşoară activităţi aeronautice militare, publicat în M.Of.nr.229 bis din 103.04.2015; 

8. Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9. Ordinul ministrului afacerilor interne nr.30/2015 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, publicat în M.Of. nr.302 bis; 

10. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 94/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de 
planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordinul M.A.I. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.; 
12. Regulamentul disciplinei militare M-64/10.06.2013, publicat în M.Of. nr.399 bis din 03.07.2013; 
13. Ordinul ministrului afacerilor interne nr.119 din 09.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din Ministerul 
Afacerilor Interne, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului 
militar din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în M.Of.nr.634 din 18.08.2016; 

14. Legea nr.182 din 18.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 
15. Popa, Ion – Management general, Editura ASE Bucureşti, 2005. 

 
Notă: Se studiază legislația actualizată, cu toate modificările legislative intervenite, până la data publicării 

anunțului de concurs.        
 
 

 


