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

Nesecret
Exemplar unic
Nr. 2111532
Reșița, 12.12.2021

APROB
PREȘEDINTELE COMISIEI DE RECRUTARE

ANUNŢ
Având
la
bază
problemele
tehnice
survenite
la
adresa
de
e-mail
recrutaresgvcs@yahoo.com (probleme apărute în data de 11.12.2021 – în plin proces de listare
a ultimelor dosare trimise), se revine în parte la anunțul nr. 2110891/23.11.2021, privind
ocuparea prin concurs a 35 de posturi vacante de soldat profesionist (servant) prevăzute cu gradul de
soldat, cu recrutare din rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani (împliniți în anul
participării la concurs) și care îndeplinesc cumulativ criteriile și cerințele de ocupare stabilite în fișa
postului, 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. VIII, după cum urmează:
.............................................................................................................................................................
VIII. Graficul şi locul de desfăşurare a concursului:
Termen/Perioada/Observaţii

Activitate
Retransmiterea

la

adresa

de
e-mail:
resurseumane.cs@yahoo.com a documentelor
constitutive ale dosarului de recrutare, în volum complet
doar de către candidaţii care au transmis inițial
documentele în termenul prevăzut în anunțul de bază dar
nu au primit o confirmare în acest sens *
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la
concurs a candidaților ce retransmit dosarele, conform
celor de mai sus

De la data publicării anunţului până
în data de 13.12.2021 (ora 1200),
inclusiv în zilele nelucrătoare

Până în data 14.12.2021

Până în 14.12.2021 la sediul
Actualizarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc
unității, precum şi pe pagina de
condiţiile de participare la concurs
internet
a
instituţiei
ATENŢIE! Această etapă a concursului, nu se contestă!
www.isusemenic.ro
.........................................................................................................................................................................

Nota:
*Documentele retransmise vor fi luate în considerare, numai cu condiția atașării,
în printscreen a dovezii transmiterii e-mailului inițial (în termenul stabilit prin
Anunțul nr. 2110891/23.11.2021).
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Relații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Județului Caraș-Severin, exclusiv
telefonic la nr. tel. 0756132145 și 0756132146.

AVIZAT
MEMBRII COMISIEI DE RECRUTARE
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