MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

NR. 11653/07.12.2021

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ
pentru concursul, organizat în data de 07.12.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a
posturilor contractuale vacante de:
- Inspector de specialitate grad profesional II – IT ISCIR Brașov – Biroul Control - 1 post;
- Inspector de specialitate grad profesional II – IT ISCIR Giurgiu - Biroul Control - 2 posturi;
- Inspector de specialitate grad profesional II – IT ISCIR Sibiu - Biroul Control - 1 post;
Având în vedere prevederile art. 26 alin (2) şi ale art. 30 alin (3) din Regulamentul-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 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 constituită prin Ordinul nr. 216/10.11.2021, emis de Inspectorul
de Stat Șef, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului/Pseudonimizare

1

BOROIANU VLĂDUȚ TEODOR

2

MIHALACHE DANIELVASILE

3

„PSEUDONIMIZARE DATE
PERSONALE”
Nr. 11345/25.11.2021*

Structura din ISCIR,
localitatea în care se
desfășoară activitatea și
funcția pentru care se
organizează concursul
IT ISCIR BRAȘOV –
Biroul ControlInspector de specialitategrad profesional II
IT ISCIR GIURGIU –
Biroul ControlInspector de specialitategrad profesional II
IT ISCIR SIBIU –
Biroul ControlInspector de specialitategrad profesional II

Punctajul
probei
scrise

Rezultatul

-

ABSENT

67,00

ADMIS

67,00

ADMIS

*Candidatul a optat pentru pseudonimizarea datelor cu caracter personal conținute în listele care vor fi
afișate referitor la organizarea acestui concurs.

-Conform prevederilor art. 31 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie
2011, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la
sediul ISCIR Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, București;
-Candidații declarați ADMIS vor susţine proba interviu a concursului în data de 14.12.2021, ora
09:00 la sediul ISCIR Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, București.

Afişat astăzi: 07.12.2021, ora 12:00

Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREŞTI – ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax:
(+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal:
9731330
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290
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