NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“DELTA” AL JUDEŢULUI TULCEA

Exemplar unic
Nr. 601.606
Tulcea, 30.01.2019

COMPLETARE ANUNŢ
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFIŢER SPECILAIST II la
SERVICIUL RESURSE UMANE - COMPARTIMENT FORMARE
PROFESIONALĂ, PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ, DIN CADRUL
INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „DELTA”
Al JUDEŢULUI TULCEA
Se completează punctul VII, nr. crt. 6, din anunţul de concurs cu nr. 4.718.663 din
28.12.2018, astfel:
Proba de concurs „test scris” se va desfăşura conform graficului de desfăşurare a
concursului prevăzut în anunţul de concurs menţionat, după cum urmează:
Nr.
crt.

Structura

Observaţii

Denumire post

MIERCURI - 06.02.2019, ora 11.00

1.

SERVICIUL RESURSE UMANE
– compartiment Formare
2
Profesională

Ofiţer specialist II

În funcţie de precizările primite de la
comisiile centrale de concurs şi/sau a
activităţilor specifice desfăşurate la
nivelul unităţii, locul, ora şi, după
caz, ziua de desfăşurare a probei test
scris, pot fi modificate şi vor fi aduse
la cunoştinţa candidaţilor, în timp
util, prin afişare la sediul unităţii şi
postare pe pagina de internet a
unităţii – www.isudelta.ro

Notă: Candidaţii se vor prezenta la sediul Şcolii Gimnaziale „Constantin Găvenea”
din municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 29, în data de desfăşurare a probei de concurs, cu 30
de minute înainte de începerea probei, în ţinută civilă decentă, având asupra lor,
obligatoriu, cartea de identitate şi, după caz, legitimaţia de serviciu (doar pentru cadrele
militare în activitate), precum şi pix / stilou cu pastă / cerneală de culoare albastră.
Accesul în sala unde se va desfăşura proba va fi permis candidaţilor, exclusiv pe
baza actului de identitate valabil, până la data şi ora stabilite, în tabelul de mai sus, de către
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comisia de concurs. Orice candidat care se va prezenta ulterior datei şi orei menţionate în
tabelul de mai sus, nu va fi acceptat pentru susţinerea probei.
În sala de desfăşurare a probei de concurs este interzis accesul persoanelor
neautorizate, precum şi a candidaţilor cu aparatură electronică de tipul: telefoane mobile,
aparate de filmat/ fotografiat, medii de stocare digitale sau cu orice alte mijloace de
comunicare.
Celelalte prevederi din anunţul de concurs, la care am făcut referire (cu completările
ulterioare), rămân în vigoare şi se aplică în mod corespunzător.
Prezenta completare va fi postată pe site-ul unităţii şi afişată la avizierul acesteia.

COMISIA DE CONCURS

Întocmit,
Secretarul comisiei de concurs
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