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COMISIA DE CONCURS

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Colonel

ANUNŢ
privind modificarea graficului de desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului de
ofițer principal I (poziția 186) din cadrul Direcției Comunicații și Tehnologia Informației - Serviciului
Tehnologia Informației de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin trecerea în corpul
ofițerilor
În baza prevederilor art.64 din Anexa nr.3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare, pct.VIII.7. – Graficul și locul de desfășurare al concursului din Anunțul
nr.44871/07.12.2020 privind desfășurarea concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer principal I
(poziția 186) din cadrul Direcției Comunicații și Tehnologia Informației - Serviciului Tehnologia Informației de
la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se modifică și va avea următorul conținut:
VIII. Graficul şi locul de desfăşurare al concursului
Nr.
crt.

7.

Activităţile
Prezentarea candidaţilor pentru
susţinerea probei de concurs „testul
scris”;
Instruirea candidaţilor;
Desfăşurarea probei de concurs
„testul scris”

Termen/perioada

Observaţii

14.01.2021

În funcție de numărul de candidați care îndeplinesc
condițiile de participare la concurs, locul și ora de
desfășurare pot fi modificate, informarea candidaților
urmând a fi realizată în timp util, prin afișare la avizierul
unității și pe pagina de internet a unității (www.igsu.ro)
ATENŢIE! Când se prezintă pentru susţinerea probei,
candidaţii vor avea asupra lor declaraţia pe propria
răspundere SARS-CoV-2 (Anexa nr. 4) şi actul de
identitate.

Notă:
Locul, data și ora de desfășurare a probei de concurs, poate suferi modificări, în raport de numărul
candidaților, locul de desfășurare a probei și activitățile specifice desfășurate la nivelul unității.
Informaţiile iniţiale cuprinse în anunţul nr.44871/07.12.2020 care nu fac obiectul prezentei modificări îşi
menţin aplicabilitatea.
Viza
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