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 GRAFICUL 

organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului vacant  
de subofiţer tehnic principal la compartimentul Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei  al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  
„Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş 

 
Nr. 
crt. Activitatea Perioada ( zile 

lucrătoare) 
Răspunde / 

Execută Obs. 

1. 
Constituirea prin ordin de zi 
pe unitate a comisiei de 
concurs  

24.10.2016 
Şeful unităţii; 
Biroul resurse 
umane 

 

2. 

Asigurarea publicităţii privind 
organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea 
postului vacante, prin: 
    - afişarea anunţului la 
sediul unităţii şi al 
subunităţilor; 
    - postarea informaţiilor 
necesare pe site-ul de internet 
al unităţii; 
    - transmiterea anunţului 
prin sistemul de 
telecomunicaţii speciale      

25.10.2016 

Structurile de 
informare şi 
relaţii publice, 
resurse umane, 
comunicaţii şi 
informatică 

 

3. Inscrierea candidaţilor la 
concurs 

25.10 – 02.11.2016 
Intre orele 08,00-16,00  

(zile lucrătoare) 

Secretarul 
comisiei de 
concurs 

Se va completa: 
- cererea de înscriere,  
- declaraţia de 
confirmare a cunoaşterii 
şi acceptării condiţiilor 
de recrutare 
 - consimţământul 
pentru solicitare extras 
cazier judiciar 
- declaraţie pe propria 
răspundere privind 
evaluarea psihologică în 
ultimele 6 luni 
 

4. Depunerea dosarelor de 
recrutare 

28.10-21.11.2016 între 
orele 08,00-16,00 (zile 
lucrătoare) 

Biroul resurse 
umane 

La sediul inspectoratului 
din Baia Mare, str. V. 
Lucaciu nr. 87 . 

5. 
Planificarea candidaţilor 
pentru efectuarea examenului 
psihologic  

27.10 – 11.11.2016 
 

Biroul resurse 
umane  

6. 

Efectuarea testării psihologice; 
depunerea şi soluţionarea 
contestaţiilor potrivit aprobării 
Centrului de Psihosociologie al 

Conform planificării 
primite de la Centrul 
de Psihosociologie al 

MAI 

Biroul Resurse 
Umane  



 

MAI 

7. 

Verificarea dosarelor de 
recrutare , a îndeplinirii 
cerinţelor de participare şi 
comunicarea refuzului pentru 
cei cărora nu li s-a aprobat 
participarea 

03.11-07.11.2016 
(zile lucrătoare) 

Comisia de 
concurs 

În urma verificării 
dosarelor, comisia de 
concurs va informa în 
scris candidaţii ale căror 
dosare sunt incomplete 
sau nu îndeplinesc 
cerinţele din anunţ. 
Tabelul nominal va fi 
afişat la avizierul 
inspectoratului şi va fi 
postat pe pagina de 
internet a instituţiei. 

8. Stabilirea listei finale cu 
candidaţii  07. 11.2016 Comisia de 

concurs 

Tabelul nominal va fi 
afişat la avizier şi pe 
pagina de internet 

9. 
Pregătirea spaţiilor şi a bazei 
logistice necesare desfăşurării 
probei scrise 

25.11-28.11.2016 Comisia de 
concurs  

10. 
Elaborarea subiectelor şi 
baremelor de corectare şi 
notare pentru proba scrisă 

27-28.11.2016 
Comisia 
centrală de 
concurs 

 

11. 

Prezentarea candidaţilor în 
săli, verificarea identităţii , 
pregătirea pentru 
desfăşurarea probei scrise 

28.11.2016 
Între orele 9,00-9,30 

Secretarul 
comisiei de 
concurs 

Candidaţii vor avea 
asupra lor cartea de 
identitate pe care o vor 
prezenta secretarului 
comisiei de concurs la 
intrarea în sala unde se 
va desfăşura proba 
scrisă. Cartea de 
identitate va fi în 
permanenţă expusă la 
vedere pe masa. 
Este interzis accesul 
candidaţilor în sălile de 
concurs cu telefoane 
mobile, sisteme de 
inregistrare audio-video, 
walkie-talkie sau alte 
dispozitive de 
comunicare. 
Data si ora probelor de 
concurs pot fi modificate 
în raport cu activităţile 
prioritare stabilite la 
nivelul instituţiei 
organizatoare şi numărul 
candidaţilor participanţi. 

12.  

Efectuarea instructajului 
candidaţilor cu privire la 
modul general de desfăşurare 
a probei şi durata alocată 
acesteia, numărul de subiecte, 
criterii de departajare, data şi 
locul afişării rezultatelor, 
modalitatea de depunere a 
contestaţiilor, alte precizări 
necesare bunei desfăşurări a 
probei de concurs. 

28.11.2016, între orele 
9,30 – 10,00   

Preşedintele comisiei de 
concurs va efectua 
instructajul înainte de 
începerea probei de 
concurs. 

13. 

Desfăşurarea probei de 
selecţie în cadrul concursului 
pentru ocuparea postului de 
conducere vacant 

28.11.2016 între orele 
10,00-13,00 

 

Comisia de 
concurs 

Testarea scrisa cu 
durata de cel mult trei 
ore ( stabilită de către 
comisia centrală de 



 

concurs la trimiterea 
subiectelor), se va 
desfăşura la sediul 
inspectoratului din 
municipiul Baia Mare, 
str. Vasile Lucaciu, nr. 
87. 
Locul, data si ora probei 
de concurs pot fi 
modificate în raport cu 
activităţile prioritare 
stabilite la nivelul 
instituţiei organizatoare 
şi numărul candidaţilor 
participanţi 

14 Afişarea baremelor de 
corectare a testului scris. 

28.11.2016 imediat 
după finalizarea probei 

scrise 

Secretarul 
comisiei de 
concurs 

Afişarea se va face la 
avizierul de la sediun 
unităţii. 

15. Corectarea şi notarea testelor 
scrise 28.11.2016 Comisia de 

concurs  

16. 

Afişarea şi comunicarea 
rezultatelor la proba scrisă şi 
indicarea termenului şi 
modalităţii de depunere a 
eventualelor contestaţii 

28.11.2016 
Secretarul 
comisiei de 
concurs 

Tabelul cu rezultatele 
obţinute de candidaţi la 
testul scris se va afişa la 
sediul inspectoratului şi 
se va posta pe pagina de 
internet a instituţiei. 

17. Depunerea contestaţiilor la 
proba scrisă 

În termen de 24 de ore 
de la afişarea 

rezultatelor 

Comisia de 
contestaţii 

Candidaţii pot contesta 
numai notele la propriile 
lucrări în 24 ore de la 
afişarea rezultatelor. 

18. 
Soluţionarea contestaţiilor 
primite de către comisia de 
soluţionare a contestaţiilor 

În termen de 24 de ore 
de la depunerea 

contestaţiei 
 

Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor va 
soluţiona şi afişa 
rezultatele la contestaţii. 

19. Stabilirea rezultatelor finale 
ale concursului 

După afişarea 
rezultatelor la 

eventualele contestaţii 

Secretarul 
comisiei de 
concurs 

Va fi afişat tabelul cu 
rezultatele finale ale 
concursului la sediul 
inspectoratului din Baia 
Mare, str. Vasile 
Lucaciu, nr. 87 şi pe 
pagina de internet a 
inspectoratului. 

20. Afişarea tabelului cu 
rezultatele finale  30.11.2016 Secretarul 

comisiei   

21. 

Transmiterea copiilor 
proceselor verbale de concurs 
şi a tabelelor cu rezultatele 
finale la IGSU 

01-02.12.2016 Biroul resurse 
umane  

22. 
Efectuarea verificărilor în 
teren şi întocmirea notelor de 
cunoaştere 

03.12 – 10.12.2016 Biroul resurse 
umane  

23. 

Elaborarea, avizarea, 
semnarea, emiterea şi 
comunicarea ordinelor de 
încadrare a candidaţilor 
admisi. 

Conform ordinelor 
eşaloanelor superioare 

Biroul resurse 
umane  

 
Graficul va suferi modificări în funcţie de notele obţinute la testul scris şi necesitatea organizării 
probei de departajare a candidaţilor. 
 
 
    COMISIA DE CONCURS 


