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A N U N Ţ 
                           
 

Vă informăm că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” 
al judeţului Iaşi desfășoară procesul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de 
admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” 
Boldeşti - sesiunea ianuarie 2020. 

Menționăm că pentru concursul de admitere pot fi recrutați atât BĂRBAȚI cât și 
FEMEI. 

 
INFORMAȚII PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE: 

- locuri scoase la concurs: 300; 
- durata studiilor: 1 an; 
- locurile sunt comune: bărbați și femei; 
- termen de înscriere: 15 noiembrie 2019; 
- evaluarea psihologică a candidaților se va desfășura în perioada: 18 noiembrie - 
04 decembrie 2019; 
- înscrierea la concurs, probele eliminatorii, proba de verificare a cunoștințelor se 
organizează și se desfășoară la sediul școlii în perioada 10 - 23 ianuarie 2020;  

 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română scris şi vorbit;  
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
- să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de 

structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, 
potrivit reglementărilor specifice în domeniu;  

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului; 
- să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu 

diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul 
de bacalaureat;  

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în 
societate;  
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- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată 
pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;  

- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;  
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;  
- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de 

admitere;  
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 

9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în 
state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ 
purtarea elevului; 

- să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; 
 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE 
 
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi un 
dosar plic cuprinzând următoarele documente: 

a) cererea de înscriere;  
b) diploma de bacalaureat  (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau 

adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se 
menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute 
în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) 
pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019;  

c) foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie); 
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de 

cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, 
dacă este cazul, ale livretului militar;  

e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil; 
f) copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti 

privind starea civilă; 
g) curriculum vitae – Europass (CV); 
h) autobiografia; 
i) tabelul nominal cu rudele candidatului;  
j) cazierul judiciar; 
k) 3 fotografii color 3x4 cm și 1 fotografie color 9x12 cm; 
l) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; 

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare. 
 

CONCURSUL DE ADMITERE 
 Concursul de admitere cuprinde probele eliminatorii și proba de verificare a 
cunoștințelor.   
 Tematica și bibliografia probei de verificare a cunoștințelor sunt postate pe site-ul 
unității de învățământ. 
 

Probele eliminatorii: 
 - Contravizita medicală se realizează la sediul fiecărei instituții de învățământ, 
potrivit graficului stabilit de către comisia de concurs.  
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 - Evaluarea performanței fizice a candidaților se realizează în baza traseului 
practic - aplicativ potrivit prevederilor Anexei nr. 3^2 din Ordinului M.A.I. nr. 
177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, 
cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 3^2 la OMAI nr. 177/2016 a fost 
modificată și înlocuită de Anexa nr. 4 la OMAI nr. 82 din 4 iulie 2019); 
  
 La probele eliminatorii – contravizita medicală și evaluarea performanței fizice – 
nu se admit contestații!  
  
 Proba de verificare a cunoștințelor constă într-un test grilă la disciplina 
matematică. 

 
 Recrutarea candidaţilor se asigură de către structura de resurse umane din cadrul 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, strict în 
raport cu domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate a candidatului. 
 Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi - Serviciul Resurse Umane, din mun. 
Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 59, telefon 0232-412121, fax 0232-213617; 214470 şi de pe 
site-urile www.isujis.ro, www.scoaladepompieri.ro. 
 
 
 

 
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE 

 
 

http://www.isujis.ro/

