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          Exemplar nr. 
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  Piatra Neamţ,  
  din 22.03.2022 

 

 
 

 
ANUNŢ 

 
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea încadrării prin recrutare din 

sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, a 
postului de conducere vacant de şef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri 
Piatra Neamț (1 post), conform anunţului de concurs nr. 1709248 din 21.02.2022.   

 Graficul desfăşurării concursului (prevăzut la punctul E din anunțul menționat) se modifică, în 
parte, astfel: 

 

A. Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Desfăşurarea probei de evaluare a dosarelor de recrutare și lista candidaților 
care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, precum și tabelul 

nominal cu rezultatele obținute de candidații care au promovat proba 

28.03.2022, la sediul I.S.U. Neamţ, 
precum şi pe pagina de internet a 

instituţiei 

Formularea contestaţiilor la proba evaluarea dosarelor de recrutare 
în termen de 24 de ore de la afişarea 

rezultatului la proba evaluarea dosarelor 
de recrutare 

Soluţionarea contestaţiilor la proba evaluarea dosarelor de recrutare 
în termen de 2 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile la proba evaluarea dosarelor de recrutare 
imediat după soluţionarea contestaţiilor, 
la sediul I.S.U. Neamţ, şi pe pagina de 

internet a instituţiei 

Desfăşurarea probei interviu 
în data de 05.04.2022, ora 10:00, la sediul 

I.S.U. Neamţ din str. Cuiejdi nr. 34 

Afişarea rezultatului la proba interviu 
după susţinerea probei, la sediul I.S.U. 

Neamţ, precum şi pe pagina de internet a 
instituţiei 

Formularea contestaţiilor la proba interviu 
în termen de 24 de ore de la afişarea 

rezultatului la proba interviu 

Soluţionarea contestaţiilor la proba interviu 
în termen de 2 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile la proba interviu 
imediat după soluţionarea contestaţiilor, 
la sediul I.S.U. Neamţ şi pe pagina de 

internet a instituţiei 
Prezentarea documentelor care presupun certificarea pentru conformitate cu 

originalul, de către candidatul declarat „admis” 
24h de la afișarea rezultatelor finale 
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