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ANUNȚ 
privind modificarea și completarea Anunțului nr. 1713196 din 27.06.2022 privind 

concursul organizat în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) 
din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ 

 
 

             În conformitate cu Ordinul Inspectorului general al Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență nr. 955566 din 05.07.2022, se modifică Graficul și locul de 
desfășurare al concursului, prevăzut la pct. IX din anunțul sus menționat, la nr. crt. 1-5, 
astfel: 
Nr. 
crt. 

Activităţile Termen/perioada Observaţii 

1.  

 
Depunerea de către candidați a cererii de înscriere 
la concurs, însoțită de copia actului de identitate și 
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării 

condiţiilor de recrutare. 

 
De la data publicării anunțului, 
inclusiv în zilele nelucrătoare, 

până la data de 15.08.2022, 
inclusiv 

Se transmit completate și scanate indicat 
în format .PDF la adresa de e-mail 

sgp.isuneamt@gmail.com 
(ataşamentele trebuie să nu depăşească 

dimensiunea de 25 Mb) 

2.  Depunerea celorlalte documente constitutive ale 
dosarului de recrutare, în volum complet 

De la data publicării anunțului, 
inclusiv în zilele nelucrătoare, 

până la data de 15.08.2022, 
inclusiv 

Se transmit completate și scanate indicat în 
format .PDF la adresa de e-mail 

sgp.isuneamt@gmail.com 
(ataşamentele trebuie să nu depăşească 

dimensiunea de 25 Mb) 

3.  
Verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de 
recrutare și a îndeplinirii condițiilor de participare 

la concurs 
18.08.2022 

Candidații trebuie să facă dovada 
îndeplinirii condițiilor de vârstă la data 
verificării dosarului de recrutare de 

către comisia de recrutare, conform Eratei 
nr. 1713625 din 05.07.2022 la anunț 

4.  

Publicarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc 
condiţiile de participare la concurs, precum și a 
Tabelului nominal cuprinzând candidații care 

participă la concurs 

19.08.2022 
La avizierul unităţii şi pe pagina de 

internet a unităţii 

5.  Desfășurarea probelor eliminatorii, respectiv a 
probei de concurs 

În perioada 29.08-09.09.2022 

Locul de desfășurare al probelor, 
planificarea candidaților pe zile, precum și 

ora de începere a concursului vor fi 
comunicate în timp util, prin afişare la 

avizierul unităţii şi pe pagina de internet a 
unităţii, în funcție de numărul candidaților 
înscriși la unitățile arondate centrului de 

selecție Neamț 

 
 

 


