ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Petrodava” al județului Neamț

NESECRET
Nr. 1717469
din 20.09.2022
Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

A P R O B,
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II
din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Analiză Evaluare și Coordonarea Intervenției, prin
recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a
maiştrilor militari şi subofiţerilor, conform anunţului de concurs nr. 1713197 din 27.06.2022.
Nr.
crt.

6.

Se completează capitolul VII (graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 6, astfel:
Termen/
Activităţi
Observaţii
perioada
 Intervalul orar 10:00 – 10:30 - Prezentarea
candidaţilor pentru susţinerea probei de concurs
„test scris”, verificarea documentelor în vederea
identificării candidaților care s-au prezentat
pentru susținerea probei de concurs „test scris”
 Începând cu ora 10:30:
la sediul Inspectoratului pentru
- Instruirea candidaţilor
Situaţii de Urgenţă „Petrodava”
- Activități procedurale în vederea primirii
al judeţului Neamţ, din
subiectelor și a foii de răspuns de la comisia 23.09.2022
municipiul Piatra Neamţ, str.
centrală de concurs
Rodnei, nr. 2.
- Activități procedurale în vederea
multiplicării subiectelor
- Desfăşurarea probei de concurs „test
scris”
- Corectarea testelor scrise
- Afișarea grilei de corectare
- Afișarea/postarea rezultatelor

Menţiuni:
- Prezenţa şi accesul în locul de desfăşurare a probei de concurs „test scris”, se vor face în baza
actului de identitate/ legitimației de serviciu;
- Candidaţii vor avea asupra lor pix sau stilou cu cerneală albastră care nu permit ștergerea și
recorectarea;
- În sala de concurs este permis accesul cu recipiente cu apă și cu șervețele de hârtie sau batiste
nemarcate;
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-

Pe timpul probei scrise, candidaților le ESTE INTERZIS:
accesul la/cu materiale informative;
să aibă asupra lor sau să folosească telefoanele mobile, ceasuri tip Smart sau alte mijloace de
comunicare;
să dețină și să folosească orice aparatură de înregistrare audio-video.

Încercarea de fraudare prin orice mijloace a probei se sancționează cu eliminarea din concurs a
candidatului/candidaților în cauză.

ÎNTOCMIT
SECRETARUL COMISIEI DE
CONCURS

AVIZAT
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:
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