R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMISIA DE CONCURS

NESECRET
Bucureşti
Nr. 4301891/16.02.2022

TABEL CU REZULTATELE FINALE
la concursul organizat în vederea ocupării,
prin modalitatea încadrării directe, a postului de agent I în cadrul
Compartimentului resurse umane pe linia de muncă: sistemul de gestiune a datelor de personal
Tipul probei: test-grilă

Nota finală*

Obs.

CRU/EMRU/02

5,00 (cinci)

Respins

2

CRU/EMRU/03

7,00 (șapte)

Respins

3

CRU/EMRU/04

6.00 (șase)

Respins

4

CRU/EMRU/05

NEPREZENTAT

5

CRU/EMRU/06

NEPREZENTAT

6

CRU/EMRU/08

7

CRU/EMRU/10

Nr.
Crt.
1

8

Cod atribuit

6,00 (șase)

Respins
Respins

6,50 (șase cincizeci)
Respins

CRU/EMRU/11
4,50 (patru cincizeci)

9

Respins

CRU/EMRU/13
3,50 (trei cincizeci)

10

Respins

CRU/EMRU/15

11

CRU/EMRU/16

4,50 (patru cincizeci)
NEPREZENTAT

12

CRU/EMRU/18

NEPREZENTAT

13

CRU/EMRU/19

14

CRU/EMRU/22

NEPREZENTAT

15

CRU/EMRU/25

NEPREZENTAT

16

CRU/EMRU/28

NEPREZENTAT

4,00 (patru)

Respins

17

CRU/EMRU/29

18

CRU/EMRU/30

3,00 (trei)

Respins

19

CRU/EMRU/31

5,50 (cinci cincizeci)

Respins

20

CRU/EMRU/33

7,50 (șapte cincizeci)

ADMIS

NEPREZENTAT

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea
medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.M.A.I. nr.
140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor
obținute.
Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere,
care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Nu vor fi acceptate în
vederea certificării pentru conformitate, documentele de studii, în original, care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii
documentului sau sunt plastifiate!

COMISIA DE CONCURS

Data: 16.02.2022
Ora: 16.00

