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ANUNȚ  
PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE CONCURS 

organizată pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant 
detașament în cadrul Detașamentului de pompieri Roman  

 
În conformitate cu art. 51^4 alin. (1) lit. a) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 

177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale 
M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, având în vedere nota-raport nr. 
1708953 din 09.02.2022,  se anulează procedura de concurs organizată pentru ocuparea 
postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament în cadrul 
Detașamentului de pompieri Roman, ca urmare a solicitării la pct. I din anunțul de 
concurs nr. 3821585/31.12.2021 a condiției de vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției, în neconcordanță cu prevederile legale. 

Astfel, vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției solicitată în 
anunțul de concurs este de „0 ani”, contrar Procedurii de sistem nr. 391359/18.06.2021 
cu privire la echivalarea funcțiilor de conducere/comandă cu funcțiile de conducere 
similare, în vederea stabilirii în mod unitar a condițiilor de vechime necesare 
participării la concursul/examenul de ocupare a posturilor de conducere/comandă 
vacante (PS-MAI-DGMRU-89), care echivalează funcția de locțiitor comandant 
detașament cu funcția de șef birou - nivel IV,  stabilind condiția de vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - cel puțin 2 ani. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamț va 
organiza o nouă procedură de concurs pentru ocuparea postului vacant menționat. 
Cererile și documentele depuse în cadrul procedurii de concurs  anulate nu vor fi luate în 
calcul, candidații având posibilitatea formulării altor solicitări privind participarea la 
concurs după demararea acestuia.  

 

 


