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              MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
      DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

                    „BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

                                      
                         - COMISIA DE CONCURS - 

TABEL   
 

cu rezultatele obţinute la proba „interviu” la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant aferent funcţiei de Şef serviciu I 

– Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului 

Timiş 
 

Nr. 

crt. 

Codul de 

identificare atribuit 

candidatului  

Nota 

obţinută la 

cap. I*
 

Punctajul 

rezultat prin 

ponderarea cu 

80% a notei de 

la cap. I 
 

Nota 

obţinută la 

cap. III*
 

Punctajul rezultat 

prin ponderarea cu 

20% a notei de la 

cap. III
 

Nota obţinută la 

proba Interviu**
 

Hotărârea comisiei de concurs 

după proba Interviu 

1.  968725 3,71 - 5,66 - - NEPROMOVAT 

2.  968724 8,48 - 5,00 - - NEPROMOVAT 

3.  968734 - - - - - NEPREZENTAT 

4.  968726 8,95 7,16 10,00 2,00 9,16 PROMOVAT 

 
* Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire. 
** Nota obținută la proba interviu se calculează prin însumarea punctajelor de la cap. I și cap. III dacă au fost promovate ambele capitole. 

Eventualele contestaţii se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat” al judeţului Timiş în termen de maxim 24 ore de la data afişării rezultatelor şi vor fi 

soluţionate în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei este definitivă. 

 Rezultatul la contestaţie se comunică prin afişare la sediul unităţii, cât şi prin postarea pe site-ul oficial de internet www.isutimis.ro al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al 

judeţului Timiş. 

 

COMISIA DE CONCURS, 

Azi, 24.05.2022, ora 18:45 
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