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TABEL CU REZULTATELE FINALE ALE PROBEI PRACTICE
susţinută în data de 15.11.2021 de candidatul înscris la concursul pentru ocuparea
postului vacant de personal contractual - îngrijitor - cod COR 515301, din cadrul
Serviciului Logistic - Patrimoniu Imobiliar - Echipa de întreținere și reparații imobile
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 2011
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de
concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice:

NR.
CRT.
1

COD UNIC DE
IDENTIFICARE

C 95741

POSTUL SCOS LA CONCURS

PUNCTAJ
FINAL
OBŢINUT LA
PROBA
PRACTICĂ

REZULTATUL
PROBEI
PRACTICE***

îngrijitor, cod COR-515301

77 p

ADMIS

***Se trec următoarele menţiuni:”admis”, „respins”, „absent”, „anulat”.
Acordarea punctajului final pentru proba practică se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor
acordate de fiecare membru al comisiei de concurs;
Este declaratadmis la proba practică candidatul care a obţinut minim 50 puncte, în cazul funcţiilor
contractuale de execuţie

COMISIA DE CONCURS:

În data 19.11.2021 ora 11:00 se va desfășura proba interviu la sediul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență ’’Basarab I” al judetului Dâmbovița, situat în Bld. Carol I nr. 51
(clădirea aflată peste drum de Gara Sud Târgoviște, între cele 2 sensuri giratorii spre Mall
Dâmbovița).
Afișat azi 16.11.2021

Documentul conţine date cu caracter personal protejate în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE nr.679/2016
1 /1
Soseaua Găeşti nr.9, Târgovişte, Dâmboviţa, 130087
Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020, Web: www.isudb.ro, E-mail: contact@isudb.ro

NESECRET

