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TABEL 

cu rezultatele obţinute, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, la proba „test scris” din 

cadrul concursului pentru ocuparea, prin încadrare directă, a posturilor vacante de OFIŢER SPECIALIST 

II – Inspecţia de Prevenire (Control și activități preventive) și OFIȚER I – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului 

Caraş-Severin 

 

Nr.  

crt. 

Cod unic de 

identificare 

candidat 

Postul pentru care candidează / Structura 

Nota finală 

obţinută la 

proba 

scrisă* 

Observaţii 

1.  4032799 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

8,50 ADMIS 

2.  4032752 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

7,00 
DEPARTAJARE 

INTERVIU** 

3.  4032961 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

7,00 
DEPARTAJARE 

INTERVIU** 

4.  4032738 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

6,50 RESPINS 

5.  4032655 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

6,00 RESPINS 

6.  4032809 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

5,00 RESPINS 

7.  4032836 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

5,00 RESPINS 

8.  4032929 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

4,00 RESPINS 

9.  4032897 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

4,00 RESPINS 
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PREŞEDINTE:   

_____________________________________ 

 
 

*  După expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor, conform art. 52 din Anexa nr. 3 la 

O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale 

M.A.I., cu modificările și completările ulterioare. 
 
**  Întrucât candidaţii de la nr. crt. 2 şi 3 (identificaţi prin codurile unice 4032752 și 4032961), au 

obţinut aceeaşi notă la proba de concurs „test scris”, respectiv nota 7,00, departajarea acestora se va 

realiza în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia 

stabilite pentru concurs, fiind declarat „Admis” candidatul care obţine nota cea mai mare. 

 

     Interviul structurat pe subiecte profesionale nu se contestă. 

     Susţinerea interviului pe subiecte profesionale se va desfăşura la o dată ulterioară, care va fi 

comunicată prin postare pe site-ul unităţii www.isusemenic.ro şi prin afişare la avizierul unităţii.  
 

10.  4032771 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

4,00 RESPINS 

11.  4032780 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

4,00 RESPINS 

12.  4032740 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

4,00 RESPINS 

13.  4032952 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

4,00 RESPINS 

14.  4032675 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

- Neprezentat 

15.  4032837 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

- Neprezentat 

16.  4032901 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

- Neprezentat 

17.  4032981 

Ofiţer specialist II – Inspecţia de Prevenire 

(Control și activități preventive) și 

Ofiţer I –  Inspecţia de Prevenire (Control și 

activități preventive) 

- Neprezentat 
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