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SERVICIUL RESURSE UMANE

ing. FLOREA CRISTIAN CLAUDIU

COMPLETARE ANUNŢ

privind organizarea concursului de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și
Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești în sesiunea martie-mai 2022
I. SE MODIFICĂ – „Secțiunea II - Etape premergătoare desfăşurării concursului - Depunerea
cererilor de înscriere” care va avea următorul cuprins:
Depunerea cererilor de înscriere
Cererea-tip de înscriere (anexă la prezentul anunț) și declarația de confirmare a cunoașterii și
acceptării condițiilor de recrutare (anexă la prezentul anunț) se descarcă de pe site-ul oficial al unității –
www.isudb.ro, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și împreună cu o fotocopie al
cărții de identitate se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@isudb.ro
, în perioada 07 martie - 18 martie 2022 (până la orele 15.00), inclusiv în zilele de sâmbătă și
duminică.
La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, codul
unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, și completează centrul zonal la care aceștia
sunt arondați.
Ulterior, persoana cu sarcini de recrutare va transmite cererea-tip de înscriere cuprinzând
elementele prevăzute anterior și se comunică, la adresa de e-mail indicată de candidați.
Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.
II. SE MODIFICĂ – „Secțiunea II - Etape premergătoare desfăşurării concursului Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare” , în sensul că fiecare candidat va depune la
structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului
Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, şoseaua Găeşti, nr.9, judeţul Dâmboviţa, în raport cu
domiciliul sau reşedinţa înscrisă în cartea de identitate a candidatului, până la data de 27 martie 2022
(până la orele 15.00) documentele pentru completarea dosarului de recrutare.
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