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Anexă la Procesul-verbal nr. 14816 /10.08.2022                              Afișat la sediu, astăzi, 10.08.2022, ora 14:30 

 

 

REZULTATELE  

obţinute la proba practică (calculator) 

din data de 10.08.2022, ora 12:00                                                           
 

 

Nr. 

crt. 

Postul  

pentru care 

candidează 

Numărul de înregistrare 

 al dosarului 

candidatului/data 

înregistrării 

Punctaj 

obţinut la 

proba 

practică 

Admis / 

 Respins 

Observaţii 

1. Șef serviciu gradul 

II - SABSSP 

(1 post vacant) 

 

13805/28.07.2022 

 

92 

 

admis 

 

- 

2. Inspector de 

specialitate gradul 

IA - SABSSP 

(1 post vacant) 

 

13329/21.07.2022 

 

50 

 

admis 

 

- 

3. Referent de 

specialitate gradul 

IA - SABSSP 

(1 post vacant) 

 

13905/29.07.2022 

 

62 

 

admis 

 

- 

4. Inspector de 

specialitate gradul 

IA - SIP 

(1 post vacant) 

 

13389/21.07.2022 

 

87 

 

admis 

 

- 

 

      Notă 1:    Contestaţiile se pot depune sediul instituţiei în termen de cel mult 24 de ore ( zi lucrătoare) de la 
data afişării rezultatului probei practice.  
    Notă 2: În baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru probele concursului, 
punctajele se stabilesc după cum urmează: 
A. Pentru funcțiile de execuție: 

a) Proba scrisă totalizează 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 50 de puncte; 
b) Proba practică totalizează 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 50 de puncte; 
c) Proba interviu totalizează 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 50  de puncte. 

B. Pentru funcțiile de conducere: 
a) Proba scrisă totalizează 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 70 de puncte; 
b) Proba practică totalizează 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 70 de puncte; 
c) Proba interviu totalizează 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 70 de  puncte. 
 

Candidaţii care nu obțin minimum 50 de puncte/70 de puncte la oricare dintre probe sunt declaraţi “respinşi”. 
 

 

ATENȚIE: Candidații care au fost declarați admiși la proba practică sunt așteptați în data de 12.08.2022, ora 

10:00  pentru a susține proba interviu. 

 

 

Secretarul comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 

 

 


