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ANUNȚ 
 

 

Având la bază Ordinul inspectorului general nr. 95566/05.07.2022, în 

conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. 177/20106 privind activitatea de management resurse umane în 

unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, se revine în 

parte la ANUNŢUL Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al judeţului 

Timiş nr. 968.870 din data de 27.06.2022 privind recrutarea și selecția în vederea 

angajării în corpul soldaților și gradaților profesioniști,  pentru 53 (cincizeci și trei) 

de posturi de soldat profesionist (servant) prevăzute în cadrul subunităților de 

intervenție din cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” al județului 

Timiș, se modifică cap. VI  şi va avea următorul cuprins: 

VI. Graficul şi locul de desfăşurare al concursului
1
 

 Nr. 

crt. 
Activităţile Termen/perioada/observaţii 

1.  
Candidaţii depun dosarul de recrutare, în volum 

complet la adresa de e-mail: 

 sgptimis@gmail.com   

De la data publicării anunţului, până în data de 

15.08.2022 la ora 12:00 

2.  Verificarea dosarelor de recrutare.  18 – 24.08.2022 la sediul inspectoratului  

3.  
Afișarea tabelului nominal cu candidații care nu 

îndeplinesc condițiile de participare la concurs 

18 – 24.08.2022 la sediul inspectoratului și pe 

pagina de internet a instituției 

4.  Desfăşurarea concursului 

În funcție de planificarea centrului de 

selecție Timiș, începând cu data de 

29.08.2022 

5.  Afișarea rezultatelor finale 
La sediul inspectoratului, precum și pe pagina de 

internet a instituției 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS 

 

                                                           
1 Datele privind desfăşurarea concursului şi locul de desfăşurare a probelor de concurs pot suferi modificări în funcţie de numărul candidaţilor 

înscrişi şi activităţile specifice desfăşurate la nivelul unităţii. 
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