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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 

                   p.INSPECTOR ȘEF 

                      PRIM-ADJUNCT 

                           Colonel 

                      MOLOCEA GHEORGHIU-VIOREL 

 
 

 

ANUNŢ 

 

   În atenţia candidaţilor la concursurile organizate pentru ocuparea următoarelor posturi de 

execuție vacante, prin prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care 

îndeplinesc condițiile legale, criterii specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, 

astfel: 

- ofiţer specialist II, Inspecția de Prevenire – Compartimentul Avizare-Autorizare; 

- ofiţer specialist II, Inspecția de Prevenire – Compartimentul Control și Activități 

Preventive; 

- ofiţer specialist II,  Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul 

Comunicații; 

- subofiţer tehnic principal , Financiar 

-subofiţer tehnic principal, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – 

Compartimentul Tehnologia Informației; 

 

Precizări privind modul de organizare şi desfăşurare  

a probei de concurs – test scris 

 

1. În data de 06.03.2018, începând cu ora 10:00, se va desfăşura proba de concurs - 

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

Prevenire – Compartimentul Avizare-Autorizare, conform graficului următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs – 

la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail 

Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 

06.03.2018,  

până la ora 09:30 
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2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

06.03.2018,  

în intervalul orar 

09:30-10:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

06.03.2018,  

în intervalul orar 

09:30-10:00 

4. Primirea subiectelor pentru proba scrisă   - 

5. Confirmarea de primire a subiectelor pentru proba scrisă   - 

6. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
06.03.2018 

Începând cu ora 10:00  

7. Transmiterea boderourilor cu răpunsurile la testul scris - 

8. 
Transmiterea de către comisia centrală de concurs a grilei de 

notare a testului scris 
- 

9. Corectarea testului scris - 

10.  
Afișarea grilei de notare a testului scris imediat după încheierea 

testului scris 

06.03.2018 

după finalizarea probei  

11.  Afișarea rezultatelor obținute la testul scris 
06.03.2018 

după finalizarea probei 

 

2.  În data de 07.03.2018, începând cu ora 12:00, se va desfăşura proba de concurs - test scris 

la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II, Inspecția de Prevenire 

– Compartimentul Control și Activități Preventive, conform graficului următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs – 

la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail 

Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 

07.03.2018,  

până la ora 11:30 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

07.03.2018,  

în intervalul orar 

11:30-12:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

07.03.2018,  

în intervalul orar 

11:30-12:00 

4. Primirea subiectelor pentru proba scrisă   - 

5. Confirmarea de primire a subiectelor pentru proba scrisă   - 

6. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
07.03.2018 

Începând cu ora 12:00 

7. Transmiterea boderourilor cu răpunsurile la testul scris  

8. 
Transmiterea de către comisia centrală de concurs a grilei de 

notare a testului scris 
- 

9. Corectarea testului scris - 

10.  
Afișarea grilei de notare a testului scris imediat după încheierea 

testului scris 

07.03.2018 

după finalizarea probei  

11.  Afișarea rezultatelor obținute la testul scris 
07.03.2018 

după finalizarea probei 
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3. În data de 07.03.2018, începând cu ora 12:00, se va desfăşura proba de concurs - test scris 

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

și Tehnologia Informației – Compartimentul Comunicații, conform graficului următor: 

 

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs – 

la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail 

Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 

07.03.2018,  

până la ora 11:30 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

07.03.2018,  

în intervalul orar 

11:30-12:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

07.03.2018,  

în intervalul orar 

11:30-12:00 

4. Primirea subiectelor pentru proba scrisă   - 

5. Confirmarea de primire a subiectelor pentru proba scrisă   - 

6. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
07.03.2018 

Începând cu ora 12:00 

7. Transmiterea boderourilor cu răpunsurile la testul scris  

8. 
Transmiterea de către comisia centrală de concurs a grilei de 

notare a testului scris 
- 

9. Corectarea testului scris - 

10.  
Afișarea grilei de notare a testului scris imediat după încheierea 

testului scris 

07.03.2018 

după finalizarea probei  

11.  Afișarea rezultatelor obținute la testul scris 
07.03.2018 

după finalizarea probei 

 

4. În data de 09.03.2018, începând cu ora 11:00, se va desfăşura proba de concurs - 

test scris la concursul organizat pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal , 

Financiar, conform graficului următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs – 

la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail 

Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 

09.03.2018,  

până la ora 10:30 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

09.03.2018,  

în intervalul orar 

10:30-11:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

09.03.2018,  

în intervalul orar 

10:30-11:00 

4. Primirea subiectelor pentru proba scrisă   - 

5. Confirmarea de primire a subiectelor pentru proba scrisă   - 

6. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
09.03.2018 

Începând cu ora 11:00 
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7. Transmiterea boderourilor cu răpunsurile la testul scris  

8. 
Transmiterea de către comisia centrală de concurs a grilei de 

notare a testului scris 
- 

9. Corectarea testului scris - 

10.  
Afișarea grilei de notare a testului scris imediat după încheierea 

testului scris 

09.03.2018 

după finalizarea probei  

11.  Afișarea rezultatelor obținute la testul scris 
09.03.2018 

după finalizarea probei 

 

5. În data de 09.03.2018, începând cu ora 12:00, se va desfăşura proba de concurs – test scris 

la concursul organizat pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal, Serviciul 

Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informație, conform 

graficului următor:  

Nr. 

crt. 
Activităţi  Data/ora 

1.  

Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de concurs – 

la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail 

Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi 

09.03.2018,  

până la ora 11:30 

2. Efectuarea prezenţei candidaţilor  

09.03.2018,  

în intervalul orar 

11:30-12:00 

3. 
Instruirea candidaţilor privind modul de desfăşurare a probei de 

concurs – test scris  

09.03.2018,  

în intervalul orar 

11:30-12:00 

4. Primirea subiectelor pentru proba scrisă   - 

5. Confirmarea de primire a subiectelor pentru proba scrisă   - 

6. Desfăşurarea probei de concurs - test scris   
09.03.2018 

Începând cu ora 12:00 

7. Transmiterea boderourilor cu răpunsurile la testul scris  

8. 
Transmiterea de către comisia centrală de concurs a grilei de 

notare a testului scris 
- 

9. Corectarea testului scris - 

10.  
Afișarea grilei de notare a testului scris imediat după încheierea 

testului scris 

09.03.2018 

după finalizarea probei  

11.  Afișarea rezultatelor obținute la testul scris 
09.03.2018 

după finalizarea probei 

 

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

va face numai pe baza cărţii de identitate. Candidații vor avea asupra lor pix sau stilou 

cu cerneală sau pastă albastră. 

 

COMISIILE DE CONCURS 
  

 


