ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Nesecret
Ex. unic
Nr. 2109659
Reşiţa, 12.12.2018

Aprob
Președintele comisiei de concurs

ANUNȚ

Candidaţii care îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de
unitatea noastră, pentru ocuparea postului de subofiţer secretariat principal din
cadrul structurii SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ŞI ARHIVĂ cu
recrutarea personalului în vederea încadrării directe, se vor prezenta în vederea
susținerii probei „TESTUL SCRIS” în data de 22.12.2018.
TESTUL SCRIS se va desfășura după următorul grafic:
- Loc de desfășurare: sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Semenic” al Județului Caraș-Severin din municipiul Reșița, Str. Castanilor,
Nr. 123;
- Data: 22.12.2018, ora: 1030;
- Ora prezentării candidaților: 0845;
- Înregistrarea și accesul candidaților în unitate: 0845-0930;
- ORICE CANDIDAT CARE SE VA PREZENTA DUPĂ ORA 0930, NU VA FI
ACCEPTAT PENTRU SUSȚINEREA PROBEI;
- Instructaj: 0930-0945;
- Activități procedurale în vederea transmiterii subiectelor de către comisia
centrală de la nivelul I.G.S.U.: 1000-1015;
- Activități procedurale în vederea multiplicării documentelor transmise, în
funcție de numărul candidaților: 1015-1030;
- Ora începerii probei: 1030;
- Durata maximă de desfășurare a probei: 2 ore;
- Afișarea grilei de răspuns: la finalizarea probei;
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- Corectarea și notarea testelor scrise: la expirarea timpului alocat probei;
- Afișarea rezultatelor probei Test scris: în cel mai scurt timp după finalizarea
corectării și notării testelor scrise;
- Depunerea contestațiilor: în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor;
- Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului/probei
Test scris: în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere;
- Susținerea, dacă este cazul, a probei de departajare – Interviu structurat pe
subiecte profesionale: Data și ora vor fi comunicate în timp util prin afișare
la avizierul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al
Județului Caraș-Severin din municipiul Reșița, Str. Castanilor, Nr. 123 și
prin postare pe pagina oficială de internet a instituției,
www.isusemenic.ro (secțiunea Carieră).
Nota:
Candidaților le este interzis accesul în unitate cu telefoane mobile sau altă
aparatură de înregistrare audio-video. În sală este admisă prezența
candidaților având asupra lor documentul de identitate valabil, pix cu pastă
de culoare albastră, recipiente cu apă sau băuturi nealcoolice, în cantități de
până la 2 litri, șervețele de hârtie sau batiste nemarcate.

AVİZAT
MEMBRİİ COMİSİEİ DE CONCURS:

ÎNTOCMİT
SECRETARUL COMİSİEİ DE CONCURS:
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