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ANUNŢ 

privind proba „testul scris” a concursului pentru ocuparea postului de execuţie 

vacant de Ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate - Compartimentul 

Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, prin 

trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor 
 

Potrivit Ordinului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 74991 din 

06.01.2021, se completează în parte ANUNŢUL Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

”Banat” al judeţului Timiş nr. 3.513.437 din data de 08.12.2020 privind ocuparea postului de 

execuţie vacant de Ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate - 

Compartimentul Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, astfel: 

Proba de concurs „testul scris” pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii 

atribuţiilor postului, a candidaţilor înscrişi la acest concurs se va desfăşura conform 

următorului grafic de desfăşurare: 

- Loc de desfăşurare: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, 

strada Înfrăţirii, numărul 13, municipiul Timişoara, judeţul Timiş; 

- Data: 19.01.2021; 

- Ora prezentării candidaţilor: 10:00; 

- intervalul 10:00 – 10:20 prezentarea candidaților la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, strada Înfrăţirii, numărul 13, municipiul Timişoara, judeţul 

Timiş. 
 

Reguli pentru buna desfăşurare a probei: 

- Candidaţii se vor prezenta având asupra lor documente de identitate valabile, declaraţia pe 

propria răspundere SARS-CoV-2 (Anexa nr. 4) și acordul privind filmarea probei (Anexa nr. 

5);  

- Candidaţilor le este interzis accesul în unitate cu telefoane mobile sau altă aparatură de 

înregistrare audio-video, smartwatch; 

- În sală este admisă prezenţa candidaţilor având asupra lor pix sau stilou cu pastă/cerneală 

albastră, care nu permit ştergerea şi recorectarea, recipiente cu apă sau băuturi nealcoolice, în 

cantităţi de până la 1 litru, cu şerveţele de hârtie sau batiste nemarcate; 

- Candidaţilor le este interzisă deplasarea în unitate fără însoţitor din cadrul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, înaintea, pe timpul şi imediat după 

desfăşurarea probei; 

-  Pe durata desfășurării concursului, membrii comisiei de concurs și candidații participanți la 

proba scrisă, au obligativitatea respectării cu strictețe a măsurilor pentru  prevenirea și 

protecția împotriva îmbolnăvirii cu  virusul Sars-Cov-2; 

- Proba va fi înregistrată audio-video. 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS                 

_______________ 

Întocmit, Secretarul comisiei de concurs – 

_______________ 


