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ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„PETRODAVA” AL JUDEŢULUI NEAMŢ 

  

 
 

          Exemplar nr.  
  Nr. 1717101 
  din 12. 09.2022 

 
 

 
TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la  

testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist I, Serviciul 
Logistic, compartimentul Tehnic, prin încadrare directă 

 (conform Anunțului nr. 1713188 din 27.06.2022) 
 

Nr. 
crt. 

Cod unic 
de 

identificare 
Nota 

Rezultat 
probă 

1.  1714823 10 ADMIS 
2.  1715039 9,10 ADMIS 

3.  1714824 8,20 ADMIS 

4.  1714876 7,90 ADMIS 

5.  1714467 7,60 ADMIS 
6.  1714950 6,70 RESPINS 

7.  1714466 6,10 RESPINS 

8.  1715044 5,80 RESPINS 
9.  1714952 5,20 RESPINS 

10.  1714958 4,90 RESPINS 

11.  1715037 - NEPREZENTATA 
 

 
TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA CONCURSUL  

organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist I, Serviciul Logistic, compartimentul Tehnic, prin 
încadrare directă 

 (conform Anunțului nr. 1713188 din 27.06.2022) 
 

Nr. 
crt. 

Cod unic de 
identificare 

Nota finală 
Observații 
(rezultat 
concurs) 

1.  1714823 10 ADMIS* 
2.  1715039 9,10 RESPINS 

3.  1714824 8,20 RESPINS 

4.  1714876 7,90 RESPINS 

5.  1714467 7,60 RESPINS 
6.  1714950 6,70 RESPINS 

7.  1714466 6,10 RESPINS 

8.  1715044 5,80 RESPINS 
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Nr. 
crt. 

Cod unic de 
identificare 

Nota finală 
Observații 
(rezultat 
concurs) 

9.  1714952 5,20 RESPINS 

10.  1714958 4,90 RESPINS 

11.  1715037 - NEPREZENTAT 
 
        *Prezentarea documentelor originale, respectiv care presupun certificarea pentru conformitate 
cu originalul, de către candidatul declarat „admis”, se va realiza, conform graficului prevăzut în 
anunțul de concurs nr. 1713188 din 27.06.2022, în 3 zile lucrătoare de la data afișării la avizierul unității a 
rezultatelor finale.  

În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu 
prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în 
care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale 
elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate, 
prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la OMAI nr.177/2016 se aplică în mod corespunzător 
(oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a 
notelor obținute). 

Documentele constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în 
care nu mai este necesar a se prezenta documentul în original. 

La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea asupra sa 
şi un dosar plic. 

Planificarea candidatului la evaluarea psihologică se va efectua prin grija Serviciului Resurse 
Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, după parcurgerea 
etapei verificării documentelor originale. 

Examinarea medicală se face după obţinerea rezultatelor la evaluarea psihologică. 
În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din 

Anexa nr. 3 la OMAI nr.177/2016 se aplică în mod corespunzător. 
 

 
 


