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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Petrodava” al judeţului Neamţ 

 

 NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 1711739 

Piatra Neamţ, 

10.05.2022 

 

COMUNICAT 
 

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de 

conducere vacant de şef gardă intervenţie stingere – Detașamentul de pompieri 

Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă
1
, din rândul subofiţerilor din 

unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne: 
 

  Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al 

Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasca nr. 47, sector 2, Bucureşti, 

în data de 17.05.2022, ora 08.15. 

 Candidaţii vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de 

culoare albastră, cartea de identitate. 
 

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine pot fi 

depuse în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului pe site-ul 

www.ijsunt.ro. Eventualele contestaţii urmează a fi înaintate Centrului de 

Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluţionării acestora, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

Contestaţiile se soluţionează de către Centrul de Psihosociologie al 

Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti. 

Candidaţii pot contesta numai propriul aviz de inaptitudine. 

Calea de atac împotriva unui aviz psihologic de inaptitudine poate fi exercitată 

numai o singură dată. 

Contestaţia se adresează Centrului de Psihosociologie Bucureşti, dar se depune 

la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, unde se 

înregistrează cu data primirii. 

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu 

următoarele: 

a) numele, prenumele şi codul numeric personal al contestatorului; 

b) data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat; 

c) motivele pe care se întemeiază contestaţia; 

d) semnătura contestatorului; 

                                                 
1
 art. 1, alin. (2), Anexa nr. 2 din O.M.A.I. nr. 177/2016: „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.” 

http://www.ijsunt.ro/
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Contestatorul poate depune în susţinerea contestaţiei orice acte şi documente 

justificative pe care le consideră necesare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   


