MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Comisia de concurs

NESECRET
Ex. ___
Nr. 145198 din 12.12.2021

Tabel
cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei test scris la concursul organizat pentru ocuparea
postului vacant de ofițer specialist I, poziția 121 - Serviciul Control Riscuri la Dezastre
din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Nr.
crt.
1.
-

-

nr. cerere/cod
identificare

Notă
obținută

8156

6,50

Obs.

Nota minimă pentru promovarea probei de concurs este 7.00;
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".
Rezultatele probei de concurs vor fi afişate la avizierul IGSU şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet
a IGSU.
În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi cu privire la rezultatele obţinute la testul scris pot
formula contestaţii (o singură dată, la adresa de e-mail concursuri2@igsu.ro).
Candidații pot contesta numai nota proprie obținută.
Soluţionarea contestaţiilor se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.
Rezultatele la contestaţii se comunică prin afişare la sediul IGSU şi, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de
internet.
Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis/promovat" la toate probele concursului şi a
obţinut nota cea mai mare la testul scris.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza
rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale din tematica şi bibliografia stabilită
pentru proba scrisă, cu subiecte elaborate de către comisia de concurs.
Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui/unor posturi vacant/e nu pot ocupa, în baza
notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.
Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet a I.G.S.U., precum şi
la avizierul IGSU .
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