MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„CRIŞANA” AL JUDEŢULUI BIHOR

NESECRET
NR. 449177
Din 06.09.2022
EXEMPLAR UNIC

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscriși la concursul de ocupare a postului vacant
de ofițer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul
Patrimoniu Imobiliar
În conformitate cu prevederile Comisiei centrale de concurs, înregistrate cu nr.
106298 din 01.09.2022 și ale Anunțului de concurs, înregistrat cu nr. 448792 din
27.06.2022, privind concursul organizat de I.S.U. „Crișana” al județului Bihor în vederea
ocupării postului vacant, aferent funcției de ofițer specialist I din cadrul Serviciului
Logistic – Compartimentul Patrimoniu, următorii candidați se vor prezenta la proba
„TEST SCRIS” în data de 12.09.2022, începând cu ora 1015:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Cod unic de
identificare
479501
479502
479503
479504
479505
479506
479507

Observații

În conformitate cu prevederile art. 64 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului
afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele
precizări:
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-

Locul de desfășurare al concursului: Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Crișana al Județului Bihor din loc. Oradea, str. Avram Iancu, nr.
9, jud. Bihor;

-

Data probei: 12.09.2022;

-

Ora prezentării candidaților: 1015 – 1030:

-

Înregistrarea și accesul candidaților în sală: 1030 – 1045;

-

Candidații se vor prezenta în ținută militară, având asupra lor documente
de identitate valabile, precum și legitimația de serviciu/adeverința
înlocuitoare a acesteia;

-

Candidaților le este interzis accesul în sala de concurs cu telefoane mobile
sau altă aparatură de înregistrare audio-video, smartwatch, etc.;

-

În sală este admisă prezența candidaților având asupra lor pix sau stilou cu
pastă/cerneală de culoare albastră care nu permit ștergerea și corectarea,
recipiente cu apă sau băuturi nealcoolice, cu șervețele de hârtie sau batiste
nemarcate;

-

Proba va fi înregistrată audio-video.

Notă: Având în vedere faptul că proba scrisă va fi de durată, candidații neavând posibilitatea de a părăsi
sala până la finalizarea probei, inclusiv corectarea testelor și comunicarea rezultatelor, se recomandă
candidaților să dețină hrana necesară pentru întreaga zi (ex. corn, covrig, sandwich, etc.).

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
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