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. 4006609
Reșița, 06.07.2022

APROB
Preşedintele comisiei de recrutare

ANUNŢ
Având la bază Ordinul inspectorului general nr. 95566/05.07.2022, în conformitate cu
prevederile art. 64 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/20106
privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și
completările ulterioare, se revine în parte la anunțul nr. 4006132/27.06.2022, privind ocuparea prin
concurs a a 23 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 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 pct. VI și graficul prevăzut la pct. VII, după
cum urmează:
.............................................................................................................................................................................
VI. Data-limită până la care se pot depune documentele solicitate şi compartimentul
care gestionează problematica specifică concursului:
În perioada alocată pentru înscriere, candidaţii vor transmite la adresa de e-mail
recrutaresgp.cs@yahoo.com, cererea de înscriere la concurs, însoţită de „TOATE” documentele
prevăzute la pct. V, exclusiv în format electronic, scanat în format „pdf.”, într-un singur fișier, o
singură dată (nu se acceptă depunerea succesivă a documentelor, prin transmiterea mai multor emaluri, fiind luat în considerare primul e-mail transmis, indiferent de conținutul acestuia), până în
data de 15.08.2022, ora 1500.
....................................................................................................................................................................................................
VIII. Graficul şi locul de desfăşurare a concursului:
Activitate

Termen / Perioada / Observaţii

Depunerea de către candidaţi a documentelor
De la data publicării anunţului
constitutive ale dosarului de recrutare, în volum
până în data de 15.08.2022 (ora
complet la adresa de e-mail:
15.00),
inclusiv
în
zilele
recrutaresgp.cs@yahoo.com
nelucrătoare
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la Pe tot parcursul perioadei de
concurs
înscriere - 21.08.2022
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Activitate

Termen / Perioada / Observaţii

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc
condiţiile de participare la concurs
ATENŢIE! Această etapă a concursului, nu se contestă!
Desfăşurarea probelor de concurs (locaţia, data şi ora
se comunică ulterior, stabilindu-se în funcţie de
numărul de candidaţi care îndeplinesc condiţiile de
participare la concurs)
ATENŢIE! Când se prezintă pentru susţinerea probei,
candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate. Probele
de concurs se înregistrează audio şi video pe întreaga
perioadă de desfășurare a acestora, fără întrerupere.

21.08.2022 la sediul unității,
precum şi pe pagina de internet a
instituţiei www.isusemenic.ro

Susţinerea unui interviu

Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului

Începând cu data de 29.08.2022,
conform planificării centrului de
selecție Timiș organizat la nivelul
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiș
În cazul
menținerii egalității,
după aplicarea succesivă a
criteriilor de departajare
După susținerea interviului, după
caz, la sediul unității, precum şi pe
pagina de internet
www.isusemenic.ro

Prezentarea de către candidatul declarat admis, a
După afișarea tabelului cu
documentelor care presupun certificarea pentru
rezultatele finale ale concursului
conformitate cu originalul
Informațiile despre locația, data și
Planificarea candidatului declarat admis, pentru ora susținerii vor fi afișate la
susținerea evaluării psihologice
sediul unității şi postate pe pagina
de internet a instituţiei
Imediat
după
comunicarea
datelor, prin afișare la sediul
Afișarea rezultatului la evaluarea psihologică
unității şi postare pe pagina de
internet
a
instituţiei
www.isusemenic.ro
..............................................................................................................................................................................................................
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