
          
 
 

A N U N Ţ 
 
 

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele 
activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei 
poliţiştilor şi cadrelor militare în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General de 
Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de comandant echipaj I la Detaşamentul de Zbor nr. 2 din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie 
Bucureşti , cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne. 

 

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

- să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă ciclul I Bologna, absolvite cu 
diplomă de licenţă/echivalentă în: domeniul fundamental: ştiinţe sociale – ramura de ştiinţe: ştiinţe militare, informaţii 
şi ordine publică – domeniul de licenţă: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (excepţie: specializarea: conducere 
interarme-forţe terestre, forţe navale, conducere logistică, management economico-financiar) sau domeniul 
fundamental: ştiinţe inginereşti – ramura de ştiinţe: ingineria transporturilor – domeniul de licenţă: inginerie 
aerospaţială sau domeniul fundamental: ştiinţe sociale – ramura de ştiinţe: ştiinţe juridice – domeniul de licenţă: 
drept; 

- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: 
                     - să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate1; 
                     - să aibă minim 5 ani vechime în muncă din care minim 2 ani în structurile M.A.I.; 

 - să aibă gradul minim necesar pentru ocuparea postului de căpitan; 
 - să deţină brevet de pilot militar; 
- să deţină titlul de clasificare: minim pilot militar clasa a II-a; 
 - să deţină calificare operaţională de pilot comandant; 
- să deţină aptitudinea medicală pentru personalul navigant, acordată 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. 
       - să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 
       - să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs/examen; 

- să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art.89 din Legea 
nr.80/1995 sau ale art. 65 din Legea nr. 360/2002, ambele cu modificările şi completările ulterioare; 

- să fi obţinut în ultimii doi ani la evaluările anuale/aprecieri de serviciu calificativul de cel puţin „FOARTE BUN” 
pentru cadrele militare şi „BINE” pentru poliţişti; 

- să fie declaraţi apt pentru ocuparea unei funcţii de conducere din punct de vedere medical şi psihologic2; 
- să nu se afle în perioada de stagiu/probă (pentru poliţişti). 

 

Rapoartele de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae şi copii ale diplomelor/certificatelor care să 
ateste studiile/cursurile absolvite) vor fi adresate inspectorului general al Inspectoratului General de Aviaţie şi se vor 
depune la secretariatul Serviciului Management Resurse Umane, până la data de 03.10.2016, ora 16.00.  

       
Concursul se va desfăşura în data de 25.10.2016, ora 13.00, la sediul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti 

din Bucureşti, sector 1, Calea Ion Zăvoi, nr. 14 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte 
profesionale. 
 

Dosarele de candidat vor fi depuse până la data de 13.10.2016, ora 16.00 la Serviciul Management Resurse 
Umane şi vor conţine următoarele documente: 

- raportul de înscriere şi curriculum vitae; 

                                                 
1 Postul presupune acces la informaţii de nivel „SECRET”, procedura de avizare fiind declanşată ulterior încadrării postului (Neobţinerea 

conduce la eliberarea din funcţie). 
2 Verificările privind starea de sănătate se vor realiza în structurile de specialitate ale M.A.I., iar testarea psihologică va fi efectuată la 

Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în baza planificării efectuate de către Serviciul Management Resurse Umane din cadrul I.G.Av. 



- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 
(inclusiv supliment la diplomă/foaie matricolă); 

- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar; 
- 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; 
- cazier judiciar; 
- autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului; 
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- bilanţ al stării de sănătate, întocmit de medicul de unitate, sub semnătura şefului Direcţiei Medicale a M.A.I. 

(bilanţul poate fi înscris pe o adeverinţă medicală sau pe un raport medical); 
- adeverinţă de la structura de resurse umane din care să reiasă calificativele obţinute la ultimele două evaluări 

anuale/aprecieri de serviciu şi faptul că nu se află sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare sau că nu sunt puşi 
la dispoziţie/suspendaţi din funcţie, în condiţiile art.89 din Legea nr.80/1995 sau ale art. 65 din Legea nr. 
360/2002, ambele cu modificările şi completările ulterioare.  

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit. 
       Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot 

obţine la telefoanele: 021.310.43.99, interior 17.039 în zilele lucrătoare, între orele 10.00-16.00 sau pe adresa internet: 
http:// www.aviatie.mai.gov.ro. 

 
I. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE  PE LINIE DE AVIAŢIE 
 

TEMATICĂ: 
1. Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară. 
2. Personalul navigant de aviaţie. 
3. Personalul navigant de aviaţie, altul decât piloţii. 
4. Atestarea, autorizarea, calificarea şi specializarea personalului aeronautic. 
5. Drepturile şi obligaţiile personalului aeronautic. 
6. Aeronavele militare  (înmatricularea şi admiterea la zbor). 
7. Conducerea activităţii de zbor. 
8. Planificarea resursei de aviaţie în Ministerul Afacerilor Interne. 
9. Accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne.  

 
BIBLIOGRAFIE:  

1. Legea nr.35 din 1990 privind personalul aeronautic din aviaţia militară a României, cu completările şi modificările 
ulterioare; 

2. F.A./Av.-1 – Regulamentul pentru zbor al Aviaţiei Militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M-
177 din 10.11.2005; 

3. 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 
completările şi modificările ulterioare; 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, 

precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau 
suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu completările şi modificările ulterioare; 

6. Dispoziţia SMFA-9/28.02.2014 privind atestarea calificărilor şi specializărilor personalului aeronautic din Ministerul 
Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare; 

7. Dispoziţia SMFA-8/28.02.2014 privind desfăşurarea activităţilor de instrucţie a personalului aeronautic din Forţele 
Aeriene; 

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

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

10. Ordinul inspectorului general al inspectoratului general de aviaţie al MAI nr.2 din 03.03.2015 privind aprobarea 
Instrucţiunilor privind desfăşurarea activităţilor aeronautice în I.G.Av. şi Ordinul inspectorului general al 
inspectoratului general de aviaţie al MAI nr.7 din 17.06.2016 privind completarea/modificarea OIG nr.2 din 
03.03.2015 pentru Instrucţiunilor privind desfăşurarea activităţilor aeronautice în I.G.Av.; 



11. Ordinul inspectorului general al IGAv nr.10 din 28.11.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind „Sistemul de 
raportare a evenimentelor de aviaţie din IGAv al MAI”; 

12. Ordinul inspectorului general nr.4 din 23.03.2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea ordinului de 
misiune şi întocmirea centralizatoarelor cu primele orare de zbor; 

13. Ordinul inspectorului general nr.9 din 08.08.2016 pentru aprobarea Instrucţiunii privind pregătirea şi executarea 
zborurilor umanitare în cooperare cu Ministerul Sănătăţii. 

14. Ordinul nr. M-45 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; 

15. Programul cadru de instrucţie în zbor pentru elicoptere – SMFA-34 din 23.05.2014; 
16. Procedură privind modul de acordare şi evidenţă a calificărilor operaţionale ale personalului navigant din I.G.Av.-PS-

08 SMRA din 02.07.2012, ed.1; 
17. Procedură privind modul de raportare zilnică a zborului, reguli de întocmire a cronometrajului şi centralizare a 

datelor de evidenţă pe linie de zbor – PS-298-C.Op. din 05.04.2016; 
18. HG nr.755/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor speciale, 

cu completările şi modificările ulterioare; 
19. Proceduri generale privind coordonarea zborurilor GAT/OAT între unităţile ATS civile şi militare, ed.5.0./30.10.2013, 

cu completările şi modificările ulterioare. 
 

  II. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE  GENERALĂ: 
 

      TEMATICĂ: 
1. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; 
2. Norme privind securitatea şi sănătatea în muncă;  
3. Reguli generale privind protecţia informaţiilor clasificate; 

BIBLIOGRAFIE : 
1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările 

ulterioare; 
3. Hotărârea Guvernului 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii 

şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
4. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 
5. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
  
1 Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.  
 


