MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
- COMISIA DE CONCURS -

NESECRET
Ex. unic
Nr. ________
90.915
Bucureşti, 29.01.2019
16.07.2018

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de inspector șef la
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului
Maramureș
Nr.
crt.

Gradul, numele şi prenumele
candidatului
Colonel SÎRB IOAN-IONIȚĂ

Nota
finală

Observaţii

5,10

2.

Colonel BALTARU PAVEL

5,40

3.

Locotenent colonel POP FLORIN

6,57

Notă:
Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10;
Nota minimă pentru promovarea probei de concurs este 7.00;
Candidatul care a promovat proba este declarat "admis", iar cei care nu au promovat sunt declarați
"respins".
În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi cu privire la rezultatele
obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale pot formula contestaţii (o singură dată).
Aceştia pot contesta numai notele la propriile evaluări.
Soluţionarea contestaţiilor se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este
definitivă.
Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a
concursului şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii.
Tabelul cu rezultatele finale ale concursului, după soluţionarea contestaţiilor sau, după caz, expirarea
termenului de soluţionare a contestaţiilor, va fi adus la cunoştinţa candidaţilor prin afişare şi, dacă există
posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unităţii.

PREŞEDINTELE COMISIEI:

Colonel RADU CRISTIAN
Secretar:
Locotenent colonel Trache Ianoș-Constantin

_____________

____.____.2019

_____________

Afişat: ___.____.2019, ora _____
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