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- ANUNȚ - 

Ofițer specialist II – Instructor sportiv  

La Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene Arad, Bacău, Bihor, 

Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Covasna, 

Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Neamț, Suceava, Timiș, Tulcea, 

Vrancea 

 

În atenția candidaților înscriși la concurs 

 

 

Graficul și orele de desfășurare a probelor de concurs: 

 

1. Proba eliminatorie: evaluarea performanțelor fizice 

Loc de desfășurare: Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel 

Zăgănescu” Boldești; 

Data: 07.08.2017 

Ora prezentării candidaților: 07.00 

Înregistrarea și accesul candidaților în unitate: 07.00 – 08.20 

Ora începerii probei: 08.30 

Mențiuni: 

a) candidații se vor prezenta cu echipament sportiv adaptat anotimpului pentru 

susținerea probei. Nu vor putea susține proba candidații care nu au echipament 

sportiv (șort, tricou sau maiou, pantofi sport); 

b) accesul în unitate și la susținerea probei se va efectua pe baza cărții de 

identitate; 

c) candidaților le este interzis accesul în unitate cu telefoane mobile sau altă 

aparatură de înregistrare audio-video; 

d) candidații vor susține proba, în serii de câte 10, în ordinea alfabetică a 

unităților care au posturi scoase la concurs; 

e) candidații înscriși pentru ocuparea posturilor la mai multe unități vor susține 

proba pentru fiecare post pentru care candidează; 

f) proba va fi înregistrată audio-video; 

g) Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești 

nu va asigura cazarea candidaților. 

 



 

            

 

2. Proba eliminatorie: proba practică 

Loc de desfășurare: Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel 

Zăgănescu” Boldești; 

Perioada: 08 - 09.08.2017 

Ora prezentării candidaților: 07.00 

Înregistrarea și accesul candidaților în unitate: 07.00 – 08.20 

Ora începerii probei: 08.30 

Ziua I: candidații declarați „ADMIS” la proba de evaluare a performanțelor fizice 

pentru ocuparea posturilor la ISUJ Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 

Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Covasna, Giurgiu 

Ziua a II-a: candidații declarați „ADMIS” la proba de evaluare a performanțelor 

fizice pentru ocuparea posturilor la ISUJ Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureș, 

Neamț, Suceava, Timiș, Tulcea, Vrancea 

Mențiuni: 

a) candidații se vor prezenta cu echipament de protecție propriu: costum de 

protecție pentru pompieri, cască de protecție, mănuși de protecție, brâu, 

bocanci sau cizme de intervenție. Nu vor putea susține proba candidații care nu 

au echipament complet; 

b) în vederea stabiliri capacității motrice, imediat după finalizarea probei, 

candidaților le va fi măsurat pulsul;  

c) accesul în unitate și la susținerea probei se va efectua pe baza cărții de 

identitate; 

d) candidaților le este interzis accesul în unitate cu telefoane mobile sau altă 

aparatură de înregistrare audio-video; 

e) candidații vor susține proba în ordinea alfabetică a unităților care au posturi 

scoase la concurs, planificate în ziua respectivă; 

f) candidații înscriși pentru ocuparea posturilor la mai multe unități vor susține 

proba pentru fiecare post pentru care candidează; 

g) proba va fi înregistrată audio-video; 

h) Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești 

nu va asigura cazarea candidaților. 

 

3. Proba scrisă 

Loc de desfășurare: Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel 

Zăgănescu” Boldești; 

Data: 21.08.2017 

Ora prezentării candidaților: 09.30 

Înregistrarea și accesul candidaților în unitate: 09.30 – 10.50 

Ora începerii probei: 11.00 

 



 

            

 

Mențiuni: 

a) proba poate fi susținută numai de candidații declarați „ADMIS” la probele 

eliminatorii: evaluarea performanțelor fizice și proba practică; 

b) candidații se vor prezenta cu instrumente de scris stilou sau pix cu cerneală 

albastră; 

c) accesul în unitate și la susținerea probei se va efectua pe baza cărții de 

identitate; 

d) candidaților le este interzis accesul în unitate cu telefoane mobile sau altă 

aparatură de înregistrare audio-video; 

e) candidații înscriși pentru ocuparea posturilor la mai multe unități vor opta, sub 

semnătură, pentru care post candidează și vor comunica opțiunea aleasă 

comisiei de concurs, înainte de susținerea probei; 

f) proba va fi înregistrată audio-video; 

g) Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești 

nu va asigura cazarea candidaților. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

          

   


