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

Nr. 12220/16.12.2021

REZULTATELE FINALE
ale concursului organizat în data de 08.12.2021 (proba scrisă) și 15.12.2021 (proba interviu),
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor
contractuale de execuție de:
- Consilier grad profesional II – IT ISCIR Ploiești – Compartiment Evidență Tehnică – 1 post;
Având în vedere prevederile art. 30, alin. (1) și alin. (2) şi ale art. 34, alin. (3) din Regulamentulcadru 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 comunică următoarele rezultate finale:
Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului/
Pseudonimizare

1

„PSEUDONIMIZARE
DATE PERSONALE”
Nr.
11362/25.11.2021*

2

AVRAMESCU LEONIDA

Structura din ISCIR,
localitatea în care se
desfășoară activitatea și
funcția pentru care se
organizează concursul

Punctajul
probei
scrise

Punctajul
la interviu

Punctajul
final

Rezultatul
concursului

93,40

81,66

87,53

ADMIS

76,80

-

-

RESPINS

IT ISCIR PLOIEȘTI
Compartiment
Evidență Tehnică
Consilier grad
profesional II
IT ISCIR PLOIEȘTI
Compartiment
Evidență Tehnică
Consilier grad
profesional II

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

Conform H.G. 286/2011 art. 40 alin. (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se
prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.
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