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

NESECRET
Nr. 104980
din 21.06.2022
Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

APROB
Preşedintele comisiei de concurs

ANUNŢ
privind susţinerea testului scris la concursul organizat pentru ocuparea prin încadrare directă a trei
posturi vacante de subofițer secretariat principal (pozițiile 231/a, 247/a și 277/a) din cadrul Direcției
Logistice, Direcției Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Financiare – Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă
1. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concursul menţionat în titulatura prezentului anunţ se
vor prezenta în data de 28.06.2022, ora 12.00, la sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu
sediul în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr.10A, sector 2, Bucureşti - Conect Business Park – clădirea
3, în vederea susţinerii probei test scris.
2. Graficul şi orele de desfăşurare a probei test scris:
 Loc de desfăşurare: sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
(Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr.10A, sector 2, Bucureşti - Conect Business Park – clădirea 3);
 Data: 28.06.2022;
 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.

Avizat membrii comisiei de concurs:
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