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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

APROB
INSPECTOR ŞEF

ANUNȚ

IMPORTANT

Se modifică și se completează în parte ANUNŢURILE Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă ”Banat” al judeţului Timiş cu nr. 3.510.609 din 02.09.2020 și nr.
3.510.610 din 02.09.2020 privind încadrarea temporară, fără concurs, pe durata
instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, a unor posturi vacante din
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș, în sensul că,
Graficul de desfăşurare a selecției va avea următoarea structură:
- Verificarea, de către comisii, a îndeplinirii cerințelor de ocupare
stabilite în fișa postului, precum și a condițiilor legale și criteriilor specifice,
pentru candidații care au depus dosarele de recrutare se va face în perioada 09
– 15.09.2020;
- Postarea tabelelor cuprinzând rezultatele verificării dosarelor de
recrutare, a listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la
selecție, precum și planificarea la interviu pentru candidații care îndeplinesc
condițiile și ale căror dosare de recrutare au fost complete și corect întocmite se
va face în data de 15.09.2020;
- Realizarea interviurilor cu candidații se va face conform planificării,
planificare ce va fi postată pe site-ul unității în data de 15.09.2020.
NOTĂ:
- Rezultatele verificării dosarelor, precum și rezultatele la proba interviu nu
pot fi contestate de către candidați;
- În situația în care, la data stabilită în graficele de selecție, candidatul selectat
nu prezintă toate documentele solicitate în anunțuri și/sau nu prezintă documentele
în original, în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în
care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, activitatea de selecție
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încetează. Documentele pot fi prezentate și în copie legalizată, situație în care
activitățile de certificare nu se mai realizează;
- După înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, ca
alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând a fi folosit pentru
identificarea candidatului pe întreaga procedură de selecție;
Codul unic de identificare se compunde din:
a) inițialele numelui și prenumele (ex. POPESCU VASILE = PV);
b) abrevierea funcției pentru care candidează (ex. subofițer operativ principal
= SOP și conducător auto (autospeciale) = CA)
c) numărul de înregistrare primit ca răspuns la emailul cu documentele
trimise
EXEMPLE:
PV-SOP-3578000 – candidat POPESCU VASILE pentru funcția de subofițer
operativ principal
IG-CA-3578000 – candidat IONESCU GHEORGHE pentru funcția de
conducător auto (autospeciale)
- Repartizarea candidaților selecționați pe subunități se va face în funcție de
rezultatele obținute la selecție, pe baza opțiunii de încadrare exprimată de aceștia și
a locurilor rămase vacante în acel moment;
- În situația în care, la interviu, mai mulți candidați obțin aceeași notă/punctaj,
departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de la examenul de
bacalaureat;
- Dacă până la emiterea actului administrativ de încadrare a personalului
selecționat se constată că un candidat nu îndeplinește condițiile se va proceda la
ofertarea următorului candidat.

ÎNTOCMIT

(Î)ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE

2 din
NESECRET
2 2
Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 13, cod 300126
Tel.: 0256 434 870, 0256 434 871, Fax: 0256 430 615, e-mail: office@ isutimis.ro

