NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
“VASILE GOLDIS” AL JUDETULUI ARAD

Exemplar unic
Nr . 508192
ARAD, 14.08.2018

MODIFICARE ANUNł
I.
În conformitate cu Procesul Verbal cu nr. 508191 din data de 14.08.2018 privind
verificarea dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef Serviciu I din
cadrul Serviciului Logistic, pct. VI din anunŃul de concurs se va modifica astfel:
GRAFICUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Nr.
crt.

ACTIVITATEA

Verificarea
corectitudinii
întocmirii dosarelor de recrutare
1. şi a îndeplinirii cerinŃelor de
participare a candidaŃilor de către
comisia de concurs.

TERMEN

26.09.2018 27.09.2018

Afişarea la sediul unităŃii şi
publicarea pe site-ul unităŃii a
2.
listei candidaŃilor care nu pot
participa la concurs.

27.09.2018

Primirea candidaŃilor în sala de
desfăşurare a interviului structurat
3.
pe subiecte profesionale şi
verificarea identităŃii acestora.

05.10.2018
ora 10:30

OBSERVAłII
Comisia de concurs va verifica corectitudinea
întocmirii dosarelor de recrutare şi a îndeplinirii
cerinŃelor de participare de către candidaŃi.
CandidaŃii ale căror dosare nu sunt complete sau
nu conŃin documentele necesare care să ateste
îndeplinirea condiŃiilor, vor fi respinşi.
Comisia de concurs va afişa la sediul unităŃii şi va
publica pe site-ul unităŃii lista candidaŃilor care nu
pot participa la concurs. De asemenea va informa
în scris candidaŃii ale căror dosare nu sunt
complete sau nu sunt îndeplinite cerinŃele din
anunŃ.
Comisia va permite accesul în sală al candidaŃilor,
prin verificarea identităŃii acestora; candidaŃii
trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate, care
va fi pe tot parcursul probei pusă la vedere pe
masă. Este interzis accesul în sălile de concurs cu
telefoane mobile, sisteme de înregistrare audiovideo, walkie-talkie, precum şi cu alte dispozitive
de comunicare.
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Nr.
crt.

ACTIVITATEA

Efectuarea
instructajului
candidaŃilor cu privire la modul
general de desfăşurare a probei,
precum şi durata alocată acesteia,
numărul de subiecte, criterii de
4. departajare, data şi locul afişării
rezultatelor,
modalitatea
de
depunere a contestaŃiilor, alte
precizări
necesare
bunei
desfăşurări
a
probei
de
concurs/examen.
Începerea
activităŃii
de
desfăşurare
a
interviului
structurat pe subiecte profesionale
pentru aprecierea cunoştinŃelor
5.
profesionale, a aptitudinilor,
abilităŃilor,
atitudinilor
şi
motivaŃiilor
relevante pentru
îndeplinirea atribuŃiilor postului.

TERMEN

OBSERVAłII

05.10.2018
ora 10:30

Comisia de concurs va efectua instructajul înainte
de începerea probei de concurs/examen.

05.10.2018
ora 11:00

Proba interviu structurat pe subiecte profesionale
se va desfăşura la Sediul Inspectoratului pentru
SituaŃii de UrgenŃă „Vasile Goldiş” al judeŃului
Arad din municipiul Arad , str. Andrei Şaguna
nr.66-72.
Ordinea în care fiecare candidat va fi intervievat se
va stabili imediat după efectuarea instructajului.

Afişarea grilei de apreciere şi
6. notare a interviului structurat pe
subiecte profesionale.

05.10.2018
Imediat după
încheierea
probei

Afişarea rezultatelor obŃinute de
către candidaŃi la interviul
7.
structurat
pe
subiecte
profesionale.

05.10.2018
Imediat după
încheierea
probei

Primirea contestaŃiilor formulate
de către candidaŃi, în urma
8. postării rezultatelor la interviul
structurat
pe
subiecte
profesionale.

În termen de
24 ore de la
afişarea
rezultatelor

SoluŃionarea contestaŃiilor primite
9. de comisia de soluŃionare a
contestaŃiilor.

Afişarea rezultatelor obŃinute de
către
candidaŃi la interviul
10. structurat
pe
subiecte
profesionale, după soluŃionarea
contestaŃiilor.

În termen de
2 zile
lucrătoare de
la depunerea
contestaŃiei
După
afişarea
rezultatelor
la
eventualele
contestații

Secretarul comisiei de concurs va afişa grila de
apreciere şi notare a interviului structurat pe
subiecte profesionale la avizierul de la sediul
unității.
Secretarul comisiei de concurs va afişa la sediul
inspectoratului din str. Andrei Şaguna nr. 66-72 şi
pe pagina de internet a instituŃiei tabelul cu
rezultatele obŃinute de candidaŃi la interviul
structurat pe subiecte profesionale..
CandidaŃii pot contesta numai notele de la propriul
interviu structurat pe subiecte profesionale.

Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor va
soluŃiona, afişa la avizierul unităŃii şi va publica
pe site-ul unităŃii rezultatele la contestații.
Secretarul comisiei de concurs va afişa la sediul
inspectoratului din str. Andrei Şaguna nr.66-72 şi
pe pagina de internet a instituŃiei tabelul cu
rezultatele obŃinute de candidaŃi la interviul
structurat pe subiecte profesionale, în urma
soluŃionării contestaŃiilor.
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Nr.
crt.

11.

ACTIVITATEA

TERMEN

OBSERVAłII

Afişarea rezultatelor finale ale
concursului.

După
soluŃionarea
eventualelor
contestaŃii

Secretarul comisiei de concurs va afişa la sediul
inspectoratului din str. Andrei Şaguna nr.66-72, şi
pe pagina de internet a instituŃiei tabelul cu notele
finale ale candidaŃilor, în ordine descrescătoare,
după soluŃionarea tuturor contestaŃiilor.

COMISIA DE CONCURS
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