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                  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

       DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

 

                           Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

                         „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 
                      

                                                     

 
 

 

ANUNŢ 

 

În atenţia candidaţilor la concursurile organizate pentru ocuparea următoarelor posturi 

vacante de ofiţeri, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor: 

- ofiţer principal I, Control; 

- ofiţer specialist II, Serviciul Resurse Umane - Prevenirea Riscurilor Profesionale şi 

Protecţia Lucrătorilor; 

- ofiţer specialist II - înştiinţare, alarmare şi evacuare, Centrul Operaţional - Misiuni de 

Protecţie Civilă; 

- ofiţer specialist II - C.B.R.N. (apărare chimică, bacteriologică, radiologică, nucleară), 

Centrul Operaţional - Misiuni de Protecţie Civilă; 

- ofiţer specialist II - adăpostire - asanare pirotehnică, Centrul Operaţional - Misiuni de 

Protecţie Civilă; 

 

Precizări privind modul de organizare şi desfăşurare  

a probei de concurs – test scris 

 

1. În data de 14.08.2017, începând cu ora 13:00, se va desfăşura proba de concurs - 

test scris la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II - C.B.R.N., 

Centrul Operaţional - Misiuni de Protecţie Civilă, conform graficului următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs 

(Clubul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore 

Sturdza” al judeţului Iaşi) se va face numai pe baza legitimaţiei de 

serviciu şi a cărţii de identitate 

14.08.2017,  

până la ora 13:00 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

14.08.2017,  

în intervalul orar 

13:00-14:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

14.08.2017,  

în intervalul orar 

13:00-14:00 

4. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
14.08.2017,  

începând cu ora 14:00 
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2.  În data de 16.08.2017, începând cu ora 13:00, se va desfăşura proba de concurs - 

test scris la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II - înştiinţare, 

alarmare şi evacuare, Centrul Operaţional - Misiuni de Protecţie Civilă, Centrul 

Operaţional - Misiuni de Protecţie Civilă conform graficului următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs 

(Clubul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore 

Sturdza” al judeţului Iaşi) se va face numai pe baza legitimaţiei de 

serviciu şi a cărţii de identitate 

16.08.2017,  

până la ora 13:00 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

16.08.2017,  

în intervalul orar 

13:00-14:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

16.08.2017,  

în intervalul orar 

13:00-14:00 

4. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
16.08.2017,  

începând cu ora 14:00 

 

 

3. În data de 17.08.2017, începând cu ora 08:00, se va desfăşura proba de concurs - 

test scris la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II - adăpostire - 

asanare pirotehnică Centrul Operaţional - Misiuni de Protecţie Civilă, conform graficului 

următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs - 

clubul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore 

Sturdza” al judeţului Iaşi 

17.08.2017,  

până la ora 08:00 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

17.08.2017,  

în intervalul orar 

08:00-09:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

17.08.2017,  

în intervalul orar 

08:00-09:00 

4. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
17.08.2017,  

începând cu ora 09:00 
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4. În data de 17.08.2017, începând cu ora 08:00, se va desfăşura proba de concurs - 

test scris la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer principal I, Control, 

conform graficului următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs – 

sala de curs a Centrului de formare și pregătire in descarcerare si 

asistenta medicala de urgenta Iasi, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 

17.08.2017,  

până la ora 08:00 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

17.08.2017,  

în intervalul orar 

08:00-09:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

17.08.2017,  

în intervalul orar 

08:00-09:00 

4. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
17.08.2017,  

începând cu ora 09:00 

 

5. În data de 21.08.2017, începând cu ora 09:00, se va desfăşura proba de concurs – 

test scris la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II, Serviciul 

Resurse Umane - Prevenirea Riscurilor Profesionale şi Protecţia Lucrătorilor, conform 

graficului următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs - 

clubul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore 

Sturdza” al judeţului Iaşi 

21.08.2017,  

până la ora 08:00 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

21.08.2017,  

în intervalul orar 

08:00-09:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

21.08.2017,  

în intervalul orar 

08:00-09:00 

4. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
21.08.2017,  

începând cu ora 09:00 

 

Accesul candidaţilor în locurile de desfăşurare a probei de concurs – test scris se 

va face numai pe baza legitimaţiei de serviciu şi a cărţii de identitate. Candidații vor 

avea asupra lor pix sau stilou cu cerneală sau pastă albastră. 
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