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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 Posturi vacante de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi profesionişti 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin continuă 

înscrierile pentru ocuparea a 51 de posturi scoase la concurs.  

Din sursă internă, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor, au fost 

scoase la concurs 3 posturi de ofiţeri: 1 post în cadrul Centrului Operaţional, 1 post în cadrul 

Compartimentului Informare şi Relaţii Publice şi 1 post în cadrul Inspecţiei de Prevenire. Termenul de 

depunere a dosarului de recrutare este de 22.07.2022, inclusiv în zilele nelucrătoare. 

Totodată, prin încadrare directă, au fost scoase la concurs un număr de 48 de posturi, după 

cum urmează: 

- 5 posturi ofiţeri: 1 post în cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa 

Comunităţilor, 1 post în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 3 

posturi în cadrul Inspecţiei de Prevenire; 

- 20 posturi subofiţeri: 16 posturi conducători auto (autospeciale), 1 post în cadrul Centrului 

Operaţional, 1 post în cadrul Serviciului Financiar şi 2 posturi în cadrul Serviciului 

Logistic; 

- 23 posturi soldaţi profesionişti – servanţi.  

Înscrierile la concurs se realizează, exclusiv în format electronic, la adresele de e-mail 

specificate în anunţ, până în data de 08.07.2022 pentru posturile de ofiţeri şi subofiţeri, iar pentru cele 

23 de posturi soldaţi profesionişti până în data de 15.07.2022, inclusiv în zile nelucrătoare. 

Anunţurile de recrutare, cu toate detaliile privind înscrierea, probele de concurs, precum şi alte 

detalii organizatorice pot fi accesate pe pagina de internet a unităţii www.isusemenic.ro, la secţiunea 

Carieră. Detalii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0756132145 sau 0756132146. 

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
Email: relatiipublice.isucs@gmail.com  

 Tel: 0752 011 232 
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