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A N U N Ţ 
 

 
În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul 

celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii, Inspectoratul General de Aviaţie al 
Ministerului Afacerilor Interne anunţă existenţa unor posturi vacante, după cum urmează: 

- 1 post de ofiţer specialist principal I la Serviciul Marketing şi Achiziţii Publice – Compartimentul 
Achiziţii Publice, în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu); 

- 1 post de ofiţer specialist I la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi Managementul 
Proiectelor – Compartimentul Cooperare Aeronautică Internaţională, în cadrul Inspectoratului General de 
Aviaţie (aparat propriu); 

- 1 post de ofiţer specialist principal I la Serviciul Cooperare Aeronautică Internaţională şi 
Managementul Proiectelor – Compartimentul Managementul Proiectelor, în cadrul Inspectoratului General de 
Aviaţie (aparat propriu); 

- 1 post de ofiţer specialist principal I la Serviciul Management Operaţional – Compartimentul 
Management Stări Excepţionale, în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu); 

- 2 posturi de subofiţer administrativ principal la Serviciul Programe, Norme Logistice, Patrimoniu 
Imobiliar şi Protecţia Mediului, în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu); 

- 1 post de subofiţer secretariat principal la Biroul Secretariat, Documente Clasificate, Arhivă, Relaţii 
Publice şi Protocol, in cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu); 

- 1 post de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) la Serviciul Marketing şi Achiziţii Publice – 
Compartimentul Derulare Contracte, în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu); 

- 1 post de subofiţer operativ principal la Serviciul Management Operaţional – Compartimentul 
Management Stări Excepţionale, în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu); 

- 2 posturi de subofiţer operativ principal la Biroul Control Intern, în cadrul Inspectoratului General de 
Aviaţie (aparat propriu); 

- 2 posturi de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar – Biroul Contabilitate, în cadrul 
Inspectoratului General de Aviaţie (aparat propriu); 

- 1 post de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate din cadrul Unităţii 
Speciale de Aviaţie Bucureşti; 

- 1 post de subofiţer operativ principal la Biroul Asigurare Tehnico-Materială a Zborului – Asigurare 
Tehnică a Zborului, în cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Bucureşti; 

- 1 post de ofiţer specialist I la Biroul Exploatare Aeronave al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca; 
- 1 post de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat al Unităţii Speciale de Aviaţie 

Cluj-Napoca; 
- 1 post de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate a Unităţii Speciale de 

Aviaţie Cluj-Napoca; 
- 1 post de subofiţer operativ principal la Biroul Logistic – Compartimentul Asigurare tehnico-materială 

a zborului din cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca; 
- 1 post de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate, în cadrul Unităţii 

Speciale de Aviaţie Iaşi; 
- 1 post de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate, în cadrul Unităţii 

Speciale de Aviaţie Tulcea; 
- 1 post de subofiţer tehnic principal la Biroul logistic–Compartimentul achiziţii publice, în cadrul 

Unităţii Speciale de Aviaţie Tulcea; 
- 1 post de subofiţer administrativ principal la Structura Financiar-Contabilitate, în cadrul Unităţii 

Speciale de Aviaţie Caransebeş; 
- 1 post de subofiţer secretariat principal la Compartimentul Secretariat, în cadrul Unităţii Speciale de 

Aviaţie Caransebeş; 
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-  1 post de ofiţer specialist I la Compartimentul Comunicaţii Aeronautice şi Tehnologia Informaţiei în 
cadrul Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş; 

 
 

Pentru a putea fi propozabil în vederea mutării în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, pe 
posturile respective, personalul poliţienesc şi militar trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, 
următoarele condiţii: 

 
o să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului*; 
o să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate; 
o să nu se afle în curs de urmărire penală pentru săvârşirea de infracţiuni; 
o poliţiştii să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2) şi 
(3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
o cadrele militare să nu fie puse la dispoziţie sau suspendate din funcţie în condiţiile art. 89 
din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 
o să nu facă obiectul vreunei proceduri disciplinare; 
o să nu se afle în perioada de tutelă profesională. 
 

Personalul interesat va întocmi un raport personal prin care îşi exprimă acordul cu privire la mutarea în 
interesul serviciului. 

Rapoartele de participare însoţite de curriculum vitae şi documentele de studii vor fi adresate 
Inspectorului general al Inspectoratului General de Aviaţie şi vor fi transmise la secretariatul Serviciului Management 
Resurse Umane, până la data de 15.04.2018, inclusiv prin fax (021.311.39.09) sau e-mail (resurse.ia@mai.gov.ro). 

 
În situaţia în care vor fi identificaţi mai mulţi candidaţi care corespund cerinţelor postului vacant, departajarea 

acestora se va realiza prin interviu de cunoaştere, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea 
de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările 
ulteiroare. 

 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 021.310.43.99 interior 17.037 în zilele lucrătoare, între orele 

08.00-16.00 sau pe adresa internet: http:// www.aviatie.mai.gov.ro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fişa postului poate fi consultată  la sediul Inspectoratului General de Aviaţie - Strada Calea Ion Zăvoi, nr. 14, sectorul 1, RO – Bucureşti sau la sediul unităţilor: 
- Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti din Calea Ion Zăvoi nr.16, sector 1, Bucureşti; 
- Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca din strada Traian Vuia nr. 149, Cluj-Napoca, judeţul Cluj; 
- Unitatea Specială de Aviaţie Iaşi din strada Moara de Vânt nr. 34A, judeţul Iaşi; 
- Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea din şoseaua Tulcea-Constanţa km 15, judeţul Tulcea; 
- Unitatea Specială de Aviaţie Caransebeş din strada Aeroportului nr. 1, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin. 
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