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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 
                      
                                                     

 
APROB DIFUZAREA 

INSPECTOR ȘEF 
 

 
ANUNŢ 

În atenţia candidaţilor la concursurile organizate pentru ocuparea următoarelor posturi de execuție vacante, 
prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile 

specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, astfel: 
- ofițer specialist II la Inspecția de Prevenire - Compartimentul Avizare-Autorizare; 
- ofițer specialist II la Inspecția de Prevenire - Compartimentul Control și Activități Preventive; 
- ofițer specialist II la Serviciul Comunicații Și Tehnologia Informației - Compartimentul Comunicații; 
- subofițer tehnic principal la Financiar; 
- subofițer tehnic principal la Serviciul Comunicații şi Tehnologia Informației - Compartimentul Tehnologia 
Informației; 

 
În conformitate cu prevederile art. III, punctul 3 din Anexa nr. 4 la O.M.A.I. nr. 144 din 2017 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a 
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane 
în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii 
din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi 
sport în Ministerul Afacerilor Interne, ale art. III, punctul 3 din Anexa nr. 2 la Anunțul de concurs nr. 
3110686 din 28.12.2017, ale art. III, punctul 3 din Anexa nr. 2 la Anunțul de concurs nr. 3110685 din 
28.12.2017, ale art. III, punctul 3 din Anexa nr. 2 la Anunțul de concurs nr. 3110683 din 28.12.2017, ale 
art. III, punctul 3 din Anexa nr. 2 la Anunțul de concurs nr. 3110687 din 28.12.2017 și ale art. III, punctul 
3 din Anexa nr. 2 la Anunțul de concurs nr. 3110684 din 28.12.2017, sintagma <Este declarat „Promovat” 
candidatul care îndeplineşte baremul minim 1’05’’ (un minut şi cinci secunde) la proba „traseu practic-
aplicativ”> se va interpreta astfel: 

- pentru a obține calificativul final „Promovat” la proba eliminatorie - traseu practic aplicativ, 
candidatul trebuie să obțină un timp final de maxim 1’05’’; orice timp final obținut de candidat peste cel 
precizat conduce la acordarea calificativului final „Nepromovat”; 
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