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ANUNȚ
Privind susținerea probei de departajare – interviu structurat pe subiecte
profesionale la concursul de ocupare a postului de Subofițer administrativ principal
din Serviciul Logistic-Compartimentul Tehnic, din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, prin încadrare directă și/sau
rechemare în activitate
În data de 03.12.2021, ora 11.00, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Banat” al județului Timiș, Timișoara, str. Înfrățirii, nr. 13, se va desfășura proba de departajare
– interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul de ocupare a postului de Subofițer
administrativ principal din Serviciul Logistic-Compartimentul Tehnic, din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş.
La această probă se vor prezenta următorii candidați:
Nr.
Cod unic de identificare
crt.
1.
DD-LOG-4690797
2.
GC-LOG-4690802

Obs.

Candidații se vor prezenta la ora 10:50 la adresa menționată, în ținută decentă, și vor avea
asupra lor actul de identitate și pix cu pastă albastră care nu permite ștergerea sau corectarea.
De asemenea, candidații sunt obligați să poarte în permanență mască de protecție și să aibă asupra
lor una de rezervă.
ATENȚIE! În vederea limitării infectării cu virusul SARS-CoV-2, accesul în instituție se
va realiza exclusiv pentru candidații aflați în una din situațiile:
• au fost vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
• prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore;
• prezintă rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 48 de ore;
• se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cuvirusul
SARS-CoV-2.
În cazul în care candidații nu vor prezenta unul dintre actele doveditoare susmenționate, NU
VOR PUTEA PARTICIPA la proba de departajare.
COMISIA DE CONCURS,
Data 25.11.2021, ora __1030__
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