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

NESECRET
Exemplar UNIC
Nr. 105039
Bucureşti, 24.06.2022

COMISIA DE CONCURS

ERATĂ
privind graficul desfăşurării concursului
pentru ocuparea prin încadrare directă1 a posturilor vacante de Ofițer specialist principal II,
poziția 250, Ofițer specialist I, pozițiile: 251, 251/b, 251/c, 251/d și 251/e,
Ofițer principal I, pozițiile 252 și 252/a din cadrul Serviciului Achiziții Publice
Se modifică punctul E. GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI, din anunţul nr. 94401 din
06.05.2022, astfel:
se modifică secţiunea Termen/Perioada/Observaţii, la activitatea privind Desfăşurarea probei testului scris,
în sensul că aceasta se va realiza în data de 17.07.2022, ora 12.00.
Graficul şi orele de desfăşurare a probei testului scris:
Loc de desfăşurare: sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
(adresa: Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr.10A, sector 2, Bucureşti - Conect Business Park - clădirea 3);
Ora prezentării candidaţilor: 11:00;
Înregistrarea şi accesul candidaţilor în unitate: 11:00-11:30;
Instructaj: 11:30 – 12:00;
Ora începerii probei: 12:00.
Atenţie! Orice candidat care se va prezenta după ora 11:30, nu va fi acceptat pentru susţinerea probei.
Candidaţii se vor prezenta la concurs în ținută vestimentară formală și vor avea asupra lor instrumente de scris
cu pastă/cerneală albastră şi actul de identitate.
Accesul în incinta instituţiei se va efectua la intrarea principală.
Notă: Informaţiile cuprinse în anunţul ante-menţionat, care nu fac obiectul prezentei modificări, işi
menţin aplicabilitatea.

COMISIA DE CONCURS:
Avizat
Preşedintele comisiei de concurs
Locotenent-colonel STAN AUREL
Membrii comisiei de concurs
Locotenent-colonel IFTODE MARIUS
Căpitan VLASE GABRIEL
Redactat: Secretarul comisiei, Lt. BEREHOIU Ana-Maria

Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele
decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist – art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne.
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