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A N U N Ţ 
 
 

Având la bază raportul președintelui comisiei de selecție nr. 1677299/15.09.2020, se revine în parte la 

anunțul nr. 1677084/07.09.2020 privind organizarea selecției în vederea ocupării unor posturi de execuţie vacante 

– temporar, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, prin rechemare în 

activitate/încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în 

fișa postului, precum și condiţiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum şi de actele 

normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat 

postul vacant, în sensul că  se modifică / completează graficul prevăzut la pct. VII  (nr. crt. 5 și 6), după cum 

urmează:  

 

VII. Graficul şi locul de desfăşurare a selecției 
 
 

Nr. 
crt. 

Activităţile Termen/perioada Observaţii 

….. …………………………………………… ……………………………….. …………………………………………………. 

5. 

Verificarea, de către comisie/comisii, a 
îndeplinirii cerințelor de ocupare 
stabilite în fișa postului, precum și a 
condițiilor legale și criteriilor specifice, 
pentru candidații care au depus dosarele 
de recrutare complete și corect 
întocmite. 

Până în data de 
18.09.2020, ora 16 

 

6. 

Postarea tabelului cuprinzând rezultatele 
verificării dosarelor de recrutare, a listei 
candidaților care nu îndeplinesc 
condițiile de participare la selecție, 
precum și planificarea la interviu pentru 
candidații care îndeplinesc condițiile și 
ale căror dosare de recrutare au fost 
complete și corect întocmite. 

Până în data de 
18.09.2020, ora 16 

La avizierul unităţii şi pe pagina de 
internet a unităţii 

……. ………………………………………………… …………………………………….. ……………………………………………… 
 

 

 
                                                                                                                            

 
 

 

 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ   

„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ - SEVERIN 
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APROB 

(D) INSPECTOR ȘEF  

Locotenent-colonel 

 

COZARIUC GEORGE 

 
 

Întocmit, 

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE  

Locotenent 

 

AGA MARIAN - PETRU 
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 Avizat  

                                                       Comisia de selecție 


