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NESECRET
Nr. 4.690.887
Timişoara 09.11.2021

ANUNȚ
privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaților declarați „Admis”
la proba scrisă /interviu aferentă concursurilor de ocupare a posturilor vacante de execuție
pentru următoarele posturi:
Ofiţer I din Inspecţia de Prevenire – Compartimentul Control și Activități Preventive
Ofiţer I din Inspecţia de Prevenire – Compartimentul Avizare-Autorizare
Conducător auto (autospeciale) pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic din
Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara
Muncitor calificat IV-I din Serviciul Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar
Îngrijitor din Serviciul Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar
Candidații declarați „Admis” la proba scrisă /interviu aferentă celor 5 (cinci) concursuri
menționate mai sus se vor prezenta în data de 13.11.2021, ora 08.00, la Sediul B al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș, Timișoara, str. Cluj, nr. 14, în vederea
susținerii evaluării psihologice.
Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și pix cu pastă albastră care nu permite
ștergerea sau corectarea și se vor prezenta cu cel puțin 10 (zece) minute mai devreme față de ora
stabilită.
De asemenea, candidații sunt obligați să poarte în permanență mască de protecție și să aibă
asupra lor una de rezervă.
ATENȚIE la precizările din Anunțul privind accesul candidaților la concursurile organizate
de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș, nr. 4.690.664 din data
de 22.10.2021, postat pe site-ul instituției la secțiunea Carieră.
În cazul în care candidații nu vor prezenta unul dintre actele doveditoare din anunțul
menționat anterior, NU VOR PUTEA PARTICIPA la susținerea evaluării psihologice.

COMISIILE DE CONCURS
Azi, 09.11.2021, ora 13:00
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