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col. STAN ARTUR-FLORIN 

A N U N Ţ 
privind reluarea desfășurării concursului pentru ocuparea postului de șef birou din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov Inspecției de 

Prevenire – Serviciului Prevenire – Biroului 1 Prevenire prevăzut  

la poziția 113 din statul de organizare al unității  
 

 În conformitate cu art. 51^4 alin (1) lit. b) din Anexa 3 la Ordinul 177/2016 privind 

managementul resurselor umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 

modificările și completările ulterioare și nota de constatare nr. 1373125 din 18.11.2019, se continuă 

procedura de concurs pentru ocuparea postului de șef birou din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov - Inspecției de Prevenire – Serviciului Prevenire – Biroului 1 

Prevenire prevăzut la poziția 113 din statul de organizare al unității, după cum urmează:  

 

 Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Desfăşurarea probei interviu 
În data de 19.11.2019, ora 12:00, la sediul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov 

Afişarea rezultatului la proba interviu 

după susţinerea probei, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov precum şi pe pagina de 

internet a instituţiei 

Formularea contestaţiilor la proba interviu în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului la proba interviu 

Soluţionarea contestaţiilor la proba interviu 
în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţiile la 

proba interviu 

imediat după soluţionarea contestaţiilor, la sediul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov şi pe 

pagina de internet a instituţiei 

Afişarea rezultatului final al concursului 

imediat după expirarea termenului de formulare a contestaţiilor la 

proba interviu sau concomitent cu afişarea rezultatelor la 

contestaţii 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 „DEALUL SPIRII”  BUCUREŞTI-ILFOV 
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APROB 
PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

Colonel 

 

FOALEA ELENA 

ÎNTOCMIT 

SECRETARUL COMISIEI 

Locotenent 

 

ȘTEFAN ADRIAN-CONSTANTIN 

AVIZAT 

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS 

Căpitan 

 

BOROSAN CARMEN-MIHAELA 

 

 

Maior 

 

DANCIU LAURA-LĂCRĂMIOARA 

 

 

 


