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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 

 

               

      Nr. 3407814                           

Iaşi 25.09.2018 

  

APROB DIFUZAREA 

 

 

 

APROB                                                                                                          

 

 

ANUNŢ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 

Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 34220 din 05.06.2018 , 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iași, cu sediul în 

municipiul Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 59, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 a O.M.A.I. nr. 

177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., organizează 

concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de adjunct comandant secție din cadrul 

Secției de pompieri Târgu Frumos, prin recrutare din sursă internă1, din rândul ofiţerilor care 

corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant, astfel: 

 

I. Denumirea postului pentru care se organizează concurs/examen:  

- adjunct comandant secție, Secția de pompieri Târgu Frumos, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iași; 

 

II. Definirea sumară a atribuţiilor posturilor:  

- participă la intervenţiile pentru stingerea incendiilor, la acţiuni de salvare, evacuare şi protejarea 

oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol, de limitare şi înlăturare a urmărilor accidentelor, 

catastrofelor şi calamităţilor naturale, precum şi la activităţi de urgenţă medicală şi de protecţie civilă; 

- răspunde de modul de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţii de pregătire pentru 

intervenţie a personalului operativ din compunerea gărzii de intervenţie. 

 

III. Cerinţele postului stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:  

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer; 

2. Gradul militar necesar ocupantului postului: sublocotenent; 

 

 

3. Pregătirea necesară ocupantului postului: 

3.1. Pregătire de bază:  

- Studii universitare de licenţă într-unul din domeniile fundamentale de ierarhizare: ştiinţe 

inginereşti, ştiinţe sociale;  

3.2. Pregătire de specialitate: Nu este cazul. 

                                                 
1 Recrutarea din sursă internă în vederea ocupării posturilor vacante are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care 

corespund cerinţelor postului, din rândul personalului încadrat în unitatea în care este prevăzut postul sau în alte unităţi ale 

MAI. 
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3.3. Alte cunoştinţe: -; 

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: Autorizaţie de acces pentru lucrul cu 

informaţii şi documente clasificate, nivel „Secret de serviciu” (după încadrare, potrivit 

principiului nevoii de a cunoaşte). 

4. Experienţă: 

4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.: 0/0 ani; 

4.2. vechime în specialitatea structurii/studiilor: 0/0 ani; 

4.3. vechime în funcţii de conducere: nu este cazul; 

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni; 

5. Parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru ocuparea unei funcţii de 

conducere. 

6. Trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru ocuparea unei funcţii de 

conducere. 

 

IV. Condiţii de participare la concursuri/examene, respectiv condiţiile de recrutare: 

- sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop, pentru funcţii de conducere;  

- sunt ofiţeri încadraţi în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne; 

- sunt declaraţi apt medical pentru funcţii de conducere;  

- nu sunt cercetaţi disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;  

- nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 17, alin. (2) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 

privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.;  

- au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;  

- deţin autorizaţie de acces la informaţii clasificate (postul este prevăzut cu atribuţii ce necesită 

autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel „Secret de serviciu”. Personalul declarat „admis” şi 

care în urma numirii în funcţie nu va fi autorizat pentru accesul la informaţii clasificate „Secret de 

serviciu”, necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei, nu va fi menţinut în funcţie);  

- să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului (pct. III din prezentul anunţ); 

- să nu aibă interdicţia de exercitare a profesiei; 

- să nu fie într-o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate stabilită de legislaţia în vigoare; 

 

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile sau criteriile de participare la concurs, 

prevăzute în prezentul anunţ. La concursul pentru ocuparea postului de conducere vacante pot 

participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite mai sus, au depus dosarul de 

recrutare complet, corect întocmit şi în termenul prevăzut în anunţul de concurs.  

 

V. Dosarul de recrutare trebuie să conţină, în mod obligatoriu: 

V.1. Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul organizat pentru 

ocuparea postului de conducere vacant, candidatul trebuie să depună la Serviciul Resurse Umane din 

cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iași, 

următoarele documente, într-un dosar plic:  

a)  cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul anunţ); 

b) curriculum vitae (în format Europass, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunţ); 

c)  copii ale actului de identitate; 

d) copii2 ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 

(menţionate pct. III din prezentul anunţ) - diplomă de licență împreună cu foaia matricolă sau 

suplimentul la diplomă; 

e)  adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de 

unitate;  

f) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din 

Anexa nr. 3 la prezentul anunţ); 

g)  adeverinţă eliberată de unitatea din care provine candidatul, din care să rezulte următoarele:  

- nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;  

                                                 
2 Copiile documentelor solicitate se realizează de Serviciul Resurse Umane, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de 

candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în 
care activităţile prevăzute anterior  nu se mai realizează. 
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- nu este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.;  

- calificativul obţinut la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;  

- funcţiile îndeplinite de persoana în cauză, unitatea-structura/angajatorul, perioada;  

- că deține autorizaţie de acces la informaţii clasificate.  

h) Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore 

Sturdza” al judeţului Iași, anterior desfăşurării concursului, introduce avizul psihologic în dosarul de 

recrutare al candidatului. Planificarea la testarea psihologică se va realiza prin grija Serviciului Resurse 

Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iași şi a 

Centrului de Psihosociologie al M.A.I.. Data precum şi locaţia unde se va desfăşura aceasta vor fi afişate 

pe site-ul unităţii, ulterior datei de înscriere a candidaţilor. 

      V.2. Cererea de înscriere la concurs, copia cărţii de identitate, declaraţia de confirmare a cunoaşterii 

şi acceptării condiţiilor de recrutare, curriculum vitae şi un dosar plic vor fi depuse personal de către 

candidat, la sediul inspectoratului, până la data de 01.10.2018, inclusiv, ora 15.00 (data înregistrării la 

secretariatul unității). Prin înscriere la concurs, candidatul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi cu privire la înregistrarea audio video a probei de concurs.  

V.3. Toate celelalte documente din dosarul de recrutare care atestă îndeplinirea cumulativă a 

condiţiilor (precizate mai sus), vor fi depuse în volum complet şi corect întocmite, la sediul 

inspectoratului, până la data de 05.10.2018 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 

08.00 – 16.00. 

Nu este permisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană 

în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă 

modalitate decât personal. 

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se 

pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de 

participare la concurs, se afişează la avizierul unităţii şi se postează pe pagina de internet a unităţii, cu 

cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs. 

Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă într-un interviu pe subiecte 

profesionale, care se înregistrează audio-video, ce se va desfăşura în data de 19.10.2018, începând cu 

ora 11.00, în clubul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului 

Iași. 

 Interviul pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a 

aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în 

acord cu tematica şi bibliografia de concurs. 

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este 

declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00. În situaţia în care, 

la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este 

declarat „admis" candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În 

situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este 

declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.  

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului se depun la compartimentul Secretariat, 

Documente Clasificate şi Arhivă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” 

al judeţului Iași, în termen de 24 de ore de la afişare şi se vor soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei este definitivă. 

Contestaţiile vor fi adresate inspectorului şef.  

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor 

legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.  

V.4. Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse 

Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iași sau la 

telefon 0232412121, interior 27128, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. 

 Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.isujis.ro şi se afişează la 

sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iași, din mun. 

Iași, str. Lascăr Catargi, nr. 59. Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului vor fi făcute publice, prin afişarea la avizierul unităţii/postarea pe pagina oficială de internet 

a instituţiei (www.isujis.ro). 

http://www.isujis.ro/
http://www.isujis.ro/
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 Data și ora desfășurării interviului structurat pe subiecte profesionale pot suferi modificări, în 

funcție de alte activități specifice prioritare desfășurate la nivelul instituției.  

Se impune verificarea permanentă şi atentă a avizierului unităţii/paginii de internet www.isujis.ro, 

întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalităţi.  

 

VI. Tematica şi bibliografia pentru concurs: 

A. Tematica:  

1. Apărarea împotriva incendiilor: obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, exercitarea autorităţii 

de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, serviciile de urgenţă voluntare şi private; 

2. Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţa: dispoziţii generale; organizarea 

Sistemului Naţional; atribuţiile componentelor Sistemului: dispoziţii finale şi tranzitorii; 

3. Serviciile de urgenţă profesioniste: dispoziţii generale; principii de organizare şi funcţionare; atribuţii; 

personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţa şi atribuţiile acestuia; 

4. Autorităţi responsabile pe tipuri de risc. Domenii de acţiune. Comandantul acţiunii şi comandantul 

intervenţiei; repartizarea funcţiilor de sprijin; 

5. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale 

serviciilor de urgenţă profesioniste. Destinaţia şi misiunile unităţilor şi subunităţilor de intervenţie. 

Dispozitive de acţiune, procedee şi tehnici de intervenţie ale unităţilor şi subunităţilor de intervenţie.  

6. Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă. Întrebuinţarea şi conducerea 

forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie. Raportarea şi analiza intervenţiilor. Logistica acţiunilor de 

intervenţie; 

7. Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor şi unităţilor Ministerului Afacerilor Interne. Alertarea 

structurilor M.A.I. Masuri organizatorice ce se executa după primirea ordinului de alertare. Logistica 

alertării. Antrenarea, verificarea şi evaluarea activităţii prin exerciţii de alertare; 

8. Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi reglementarea accesului în Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenta şi unităţile subordonate: planificarea, numirea şi pregătirea 

personalului din serviciul de permanenta, reguli privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

control-acces; 

9. Elaborarea documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare 

şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

10. Organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din subunităţile de intervenţie. 

11. Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă la incendii. Organizarea turei de 

serviciu. Operaţiuni pentru desfăşurarea intervenţiei la incendii; organizarea acţiunilor de intervenţie. 

Echiparea şi îndatoririle personalului destinat intervenţiei la incendii; 

12. Niveluri şi tipuri de exerciţii. Planificarea, desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor. 

13. Metodologia de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu. 

14. Protecţia informaţii clasificate. 

15. Exercitarea tutelei profesionale a cadrelor militare. Aprecierea de serviciu a cadrelor militare.  

16. Disciplina militară. Autoritatea militară şi obligaţiile ce decurg din aceasta. Recompense şi abateri 

de la disciplina militară. Sancţiuni disciplinare. 

17. Relaţiile dintre militari. Învoiri, permisii, concedii. Rapoarte personale. 

18. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi 

libertăţi. 

19. Regimul stării de urgenţă în România. Dispoziţii generale. Procedura instituirii şi încetării stării de 

urgenţă. Competenţe şi responsabilităţi. 

20. Planul roșu de intervenție: competențe de întocmire, avizare și aprobare; instituțiile cu atribuții în 

domeniu și responsabilitățile acestora; domeniul de aplicare; activarea și declanșarea Planului roșu de 

intervenție. 

21. Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă. 

22. Conducerea și coordonarea acțiunilor pentru salvarea persoanelor aflate în pericol în situația 

intervenției la amenințări sau tentative de suicid. Roluri și responsabilități. Mod de lucru. Derularea 

operațiunilor și acțiunilor. Valorificarea rezultatelor activității. 

23. Căutarea / salvarea victimelor în / din mediul acvatic. Activităţi de pregătire a intervenţiei. Activităţi 

la locul intervenţiei. Precizări privind executarea intervenției. 

http://www.isujis.ro/
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24. Organizarea, pregătirea, conducerea și desfășurarea acțiunilor de salvare a persoanelor și animalelor 

surprinse / imobilizate în spații înguste sau medii ostile vieții. Precizări și responsabilități privind 

executarea intervenției. 

B. Bibliografia:  

1. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

2. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de 

Management al Situaţiilor de Urgenta, cu modificările si completările ulterioare. 

3. Hotărârea Guvernului României 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi 

atribuţiile serviciilor de urgenta profesioniste, cu modificările ulterioare. 

4. Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

5. O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenta profesioniste, 

cu modificările ulterioare. 

6. O.I.G. nr. 1144/I.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor 

de urgenta profesioniste. 

7. O.M.A.I. nr. S/109 din 07.09.2015 privind realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionarii 

situaţiilor speciale sau de criza din domeniul de competenta a structurilor Ministerului Afacerilor 

Interne. 

8. O.I.G. nr. 155 din 13.03.2015 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi 

reglementarea accesului în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi unităţile subordonate. 

9. O.I.G. nr. 1146/I.G. din 28.10.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor tehnice de elaborare a 

documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a 

acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă completat şi actualizat cu 

O.I.G. 750/I.G. din 06.10.2009. 

10. O.I.G. nr. 1413/IG din 29.07.2013 -  Instrucţiuni privind intervenţia serviciilor de urgenţă 

profesioniste - Intervenţie la incendii - ISU 01 . 

11. O.I.G. nr. 1416/IG din 29.07.2013 - Ghid privind tehnica şi tactica stingerii incendiilor ISU 04. 

12. O.I.G. nr. 234/IG din 29.12.2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind planificarea, desfăşurarea 

şi evaluarea exerciţiilor în IGSU şi unităţile subordonate - ISU 10. 

13. O.I.G. nr. 786/IG din 20.08.2010 - pentru aprobarea Metodologiei de cercetare şi stabilire a cauzelor 

probabile de incendiu. 

14. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţii clasificate. 

15. O.M.A.I. nr. 177/2016, privind unele activităţi de managemnt resurse umane în unităţile militare ale 

M.A.I.. 

16. Ordinul M 64 din 10.06.2013, pentru aprobarea Regulamentul disciplinei militare.  

17. Ordinul M 38 din 15.03.2016, pentru aprobarea R.G.- l, Regulamentul de ordine interioară in 

unitate. 

18. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

19. O.U.G. nr. 1 din 21.01.1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. 

20. Ordinul comun M.S./M.A.I. nr. 1168/203 din 2010 pentru aprobarea Planului roșu de intervenție. 

21. O.M.A.I. nr. 360 din 14.09.2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura 

organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 

22. PS.004/2017 – Procedura de sistem privind conducerea și coordonarea în sistem integrat a acțiunilor 

structurilor MAI pentru salvarea vieții persoanelor aflate în pericol în situația intervenției la amenințări 

sau tentative de suicid. 

23. Procedura privind acțiunile de căutare/ salvare a victimelor în / din mediul acvatic nr. 1012/OP din 

30.04.2013.  

24. Procedura privind salvarea persoanelor și animalelor surprinse / imobilizate în spații înguste sau 

medii ostile vieții nr. 503/OP din 21.03.2011. 

 Notă: Actele normative enumerate în bibliografie vor fi cele actualizate cu modificările şi 

completările până la data susţinerii concursului. 
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VII. Graficul de desfăşurare al concursurilor 
Nr. 

crt. 
Activităţile Termen/perioada Observaţii 

1.  
Asigurarea publicităţii privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante 
25.09.2018 Secretarul comisiei de concurs 

2.  Înscrierea candidaţilor la concurs  25.09-01.05.2018 
În intervalul orar 08.00-15.00,  

în zile lucrătoare 

3.  Planificarea candidaţilor pentru examinarea psihologică 
După data de 

01.05.2018 
Prin grija S.R.U. 

4.  Depunerea dosarelor de recrutare în volum complet 05.05.2018 
În intervalul orar 08.00-16.00,  

în zile lucrătoare 

5.  Verificarea dosarele de recrutare  11.10.2018 Comisia de concurs 

6.  
Publicarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile 

de participare la concurs 
11.10.2018 Secretarul comisiei de concurs 

7.  

Prezentarea candidaţilor în sală, efectuarea prezenţei şi 

verificarea identităţii acestora 

Efectuarea instructajului candidaţilor cu privire la modul 

general de desfăşurare a probei interviu pe subiecte 

profesionale 

19.10.2018 

începând cu ora 10.30 
Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” 

al judeţului Iași din mun. Iași, str. 

Lascăr Catargi, nr. 59, jud. Iași 

8.  
Desfăşurarea probei de concurs – interviu pe subiecte 

profesionale 

19.10.2018 

începând cu ora 11.00 

9.  Afişarea grilei de apreciere 
19.10.2018 

 după finalizarea probei 

Secretarul comisiei de concurs 

 La avizierul unităţii 

10.  Comunicarea / afişarea rezultatelor  
19.10.2018 

după finalizarea probei 

Secretarul comisiei de concurs 

La avizierul unităţii şi pe site-ul 

unităţii 

11.  Depunerea contestaţiilor  19.10-20.10.2018 În termen de 24 de ore de la afişare 

12.  Soluţionarea contestaţiilor  22-23.10.2018 

Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor – în termen de 2 zile 

lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere 

13.  Afişarea rezultatelor finale ale concursului  22.10.2018/23.10.2018 Secretarul comisiei de concurs 

VIII. Se ataşează prezentului anunţ: 

a) Anexa nr .1: Cererea de înscriere; 

b) Anexa nr. 2: Curriculum vitae; 

c) Anexa nr. 3: Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
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MEMBRİİ COMİSİEİ: 

 

   

 

 

 

 

Î N T O C M İ T 

SECRETARUL COMİSİEİ: 

 


