MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Exemplar unic ,
Nr. 76722
Din 17.05.2021

ANUNŢ
privind susţinerea testului scris al concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante
de ofițer - consilier juridic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Sălaj
și Depozitul Rezerve Proprii 230 Tecuci
1. Candidaţii, care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul menţionat în titulatura prezentului anunţ, se vor
prezenta în data de 22.05.2021, ora 12.00, la sediul Facultății de Pompieri din Șoseaua Morarilor nr. 3, sectorul 2,
Bucureşti, în vederea susţinerii probei test scris.
2. Graficul şi orele de desfăşurare a probei test scris:
- Loc de desfăşurare: Facultatea de Pompieri cu sediul în municipiul Bucureşti, Șoseaua Morarilor nr. 3,
sectorul 2.
- Data: 22.05.2021;
- Ora prezentării candidaţilor: 12.00;
- Înregistrarea şi accesul candidaţilor în unitate: 12.00-12.30
- Orice candidat care se va prezenta după ora 12.30, nu va fi acceptat pentru susţinerea probei.
- Instructaj: 12.30-13.00
- Ora începerii probei: 13.00
- Durata maximă de desfășurare a probei: 3 ore.
- Afişarea grilei de răspuns la finalizarea probei.
- Corectarea și notarea testelor scrise.
- Afișarea rezultatelor probei test scris.
3. Reguli pentru buna desfăşurare a probei:
- Candidaţii se vor prezenta având asupra lor documente de identitate valabile.
- Candidaţilor le este interzis accesul în unitate cu telefoane mobile sau altă aparatură de înregistrare audio-video.
- În sală este admisă prezenţa candidaților având asupra lor pix sau stilou cu pastă / cerneală albastră care nu permit
ștergerea și recorectarea, recipiente cu apă sau băuturi nealcoolice, în cantităţi de până la 2 litri, şerveţele de hârtie
sau batiste nemarcate.
- Candidații vor intra în sala de desfășurare a probei test scris în ordine alfabetică, iar proba va fi înregistrată
audio-video.
- Candidaţilor le este interzisă deplasarea în unitate fără însoțitor din cadrul I.G.S.U. înaintea, pe timpul şi imediat
după desfăşurarea probei.
- În contextul epidemiologic actual, în vederea luării măsurilor necesare prevenirii răspândirii noului tip de
coronavirus ─ SARS-COV2, dar și în scopul desfășurării, cu celeritate, a tuturor activităților specifice concursului,
candidații vor avea în vedere, pe parcursul susţinerii probei test scris, următoarele :
a)
Respectarea tuturor regulilor de distanțare socială.
b)
Echiparea, în mod obligatoriu, cu mască de protecţie de tip medical. Candidatul se va asigura, de asemenea,
că are o mască de protecţie de tip medical, de rezervă.
c)
La prezentarea la poarta de acces, candidatul va purta mască de protecţie de tip medical, care acoperă
complet gura și nasul. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu
dispensează de purtatul măștii.
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d)
Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se
desfășoară concursul.
e)
În situația în care un candidat este confirmat pozitiv cu SARS-COV-2, ori este contact direct al unei
persoane confirmate pozitiv (conform definiţiei de caz stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică), acestuia
îi revine obligația de a informa de îndată unitatea care a scos postul la concurs, telefonic şi prin e-mail și de a lua
toate măsurile care se impun într-o astfel de situație. Acestuia nu îi va fi permis accesul în vederea susținerii probei
planificate conform calendarului de concurs.
De asemenea, în eventualitatea în care, cu ocazia triajului epidemiologic efectuat la accesul în locurile de
desfășurare a oricăreia dintre etapele de concurs, candidatul prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu
SARS-COV-2 (tuse, temperatură mai mare de 37,30 C, care se menţine după 2 termometrizări succesive la interval
de 15 minute, dificultăți în respirație, disfagie, tulburări de gust și de miros, tulburări digestive), nu îi va fi permis
accesul în vederea susținerii probei/în unitate.
4. Alte precizări:
-

-

-

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10;
Nota minimă pentru promovarea probei de concurs este 7.00;
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".
Rezultatele probei de concurs vor fi afişate la avizierul unităţii şi, dacă există posibilitatea, se postează pe
pagina de internet a I.G.S.U.
În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi cu privire la rezultatele obţinute la
proba „test scris” pot formula contestaţii (o singură dată), pe care le vor transmite la adresa de e-mail:
concursuri2@igsu.ro.
Candidații pot contesta numai nota proprie obținută.
Soluţionarea contestaţiilor se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba „test scris” este definitivă.
Rezultatele la contestaţii se comunică prin afişare la sediul I.G.S.U. şi, dacă există posibilitatea, se postează pe
pagina de internet.
Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis/promovat" la toate probele
concursului şi a obţinut nota cea mai mare la testul scris.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se realizează pe
baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale din tematica şi
bibliografia stabilită pentru proba scrisă, cu subiecte elaborate de către comisia de concurs.
Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui/unor posturi vacant/e nu pot ocupa,
în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.
Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet a I.G.S.U.,
precum şi la avizierul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
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