
REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PE FUNCȚIE PUBLICĂ DIN DATA DE  23.08.2022

Nr. 
posturi Compartiment

Functia pentru care se organizează 
concursul de recrutare

Nr. cerre de înregistrare
PREZENT/ 
ABSENT

PUNCTAJ 
PROBA 
SCRISA

PUNCTAJ 
PROBA 
INTERVIU

REZULTATE 
FINALE

ADMIS/ 
RESPINS

1
Serviciul 

Management 
Administrativ și IT

Șef Serviciu clasa I grad II 85724//08.08.2022 PREZENT 71,2 75,8 147 ADMIS

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeaşi funcţie 
publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor art. 62 alin. (4) din HG nr. 611/2008.
În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului, compartimentul de resurse umane are obligaţia de a comunica propunerea de numire a candidatului declarat 
admis persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică, în conformitate cu prevederile HG nr. 611/2008.
La solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, depusă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi 
termenul stabilit pentru emiterea actului administrativ de numire la cel mult 31 de zile de la data comunicării propunerii de numire.
Neprezentarea candidatului declarat admis la data prevăzută în actul administrativ  de numire pentru începerea activităţii, cu excepţia situaţiilor cauzate de forţă majoră sau de caz 
fortuit,  defini ţ ie  conform  legislaţ iei  î n  vigoare,  atrage  revocarea actului  administrativ  de  numire.  Autoritatea sau  institu ţ ia publică organizatoare  a concursului  notifică urm ătorul 
candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, pentru a se prezenta în vederea numirii în funcţia publică. Neprezentarea în vederea numirii determină reluarea procedurii 
până la notificarea ultimului candidat care a obţinut  punctajul minim  necesar potrivit prevederilor prezentei hotărâri, iar dacă nici ultimul candidat care a obţinut punctajul minim 
necesar nu se prezintă în vederea numirii, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condiţiile legii.

Afișat astăzi _30.08.2022_, ora _10.00__.

Secretar Comisie   
Ioana Toth


