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                                                 COMISIA DE CONCURS 

NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 3527803 

din 29.11.2018 

 

                    
        

 
 

ANUNŢ  
 
 

 Se modifică anunțul nr. 3526085/ 09.11.2018, privind organizarea concursului de 
subofițer administrativ principal la compartimentul Intendență al Serviciului Logistic din 
cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului 
Maramureș, astfel: 

 
VII. Graficul şi locul de desfăşurare al concursului1 
 

Nr. crt. Activităţile Termen/perioada Observaţii 

1.  
Asigurarea publicităţii privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului 
vacant 

 
 

09.11.2018 

La avizierul unităţii şi pe pagina de 
internet a unităţii 

2.  Depunerea cererilor de înscriere la concurs 12.11- 16.11.2018 
În fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 

08.00-15.00 

3.  Efectuarea evaluării psihologice a candidaţilor  14.11-23.11.2018 
Se va afişa data exactă la avizierul unităţii 

şi pe pagina de internet a unităţii 

4.  Depunerea dosarelor de recrutare  15.11-06.12.2018 
În fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 

08.00 – 15.00 

5.  
Verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de 
recrutare ale candidaţilor şi a îndeplinirii condiţiilor 
de participare la concurs  

07.12.2018 
 

 

6.  
Publicarea listei cu candidaţii care nu îndeplinesc 
condiţiile de participare la concurs 

07.12.2018 
 

La avizierul unităţii şi pe pagina de 
internet a unităţii 

7.  
Susţinerea probei de concurs „testul scris”; 
 

18.12.2018 
 

La sediul inspectoratului din str. Vasile 
Lucaciu, nr. 87, loc. Baia Mare, jud. 

Maramureș, ora 9,00. 
 

8.  Afişarea rezultatelor obţinute la testul scris 
după finalizarea probei 

scrise 
18.12.2018 

La avizierul unităţii şi pe pagina de 
internet a unităţii 

9.  Inregistrarea contestaţiilor la testul scris 

In 24 de ore de la 
afişarea 

rezultatelor 
19.12.2018 

 

La secretariatul unității 

                                                 
1 Datele privind desfăşurarea concursului şi locul de desfăşurare a probelor de concurs pot suferi modificări, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, 
activităţile specifice desfăşurate la nivelul unităţii. 
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10. 
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 
finale la testul scris 

 
In 2 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului 
de depunere a 
contestaţiilor 
21.12.2018 

Afișarea se face la avizierul unităţii şi pe 
pagina de internet a unităţii 

11. 
Susţinerea, dacă este cazul, a probei de departajare – 
interviu structurat pe subiecte profesionale si afisarea 
rezultatelor finale la avizierul unitatii. 

24.12.2018 

Locul și ora desfășurării probei  vor fi 
stabilite de comisia de concurs şi vor fi 
comunicate în timp util, prin afişare la 

avizierul unităţii şi pe pagina de internet a 
unităţii 

12. 
Depunerea contestaţiilor la proba de departajare – 
interviu structurat pe subiecte profesionale 

In 24 de ore de la 
afișarea rezultatelor 

25.12.2018 
 

 

13. 
Soluționarea contestațiilor la proba de departajare – 
interviu structurat pe subiecte profesionale și afișarea 
rezultatelor finale ale concursului 

  
In 2 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului 
de depunere a 
contestațiilor 
28.12.2018 

La avizierul unității și pe pagina de 
internet a unității 

 
 
 


