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Raport final al concursului  

organizat în perioada 11.10.2022-14.10.2022  

pentru ocuparea postului temporar vacant de portar 

 în cadrul Serviciului Pază, ISCIR, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă 

 

             Comisia numită în baza deciziei nr. 301/1 din 16.09.2022, procedând la examinarea 

candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de portar, în 

cadrul Serviciului Pază, ISCIR, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, a constatat  

următoarele: 

 La proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de 

portar s-au prezentat candidații cu următoarele codificări: 18100, 17604, 19170 și 18120. 

 Pentru proba scrisă, comisia a întocmit cinci variante de subiecte. Un candidat a extras 

varianta cu numărul 1. La proba scrisă, candidații au obținut un punctaj mai mare sau egal 

cu 50 de puncte. Aceștia s-au calificat pentru interviu. 

 La interviul pentru ocuparea postului temporar vacant de portar s-au prezentat candidații 

cu următoarele codificări: 18100, 17604 și 18120. Candidatul, care a primit codul 19170,  

a lipsit. 

 Domnul cu numărul 17604 a solicitat retragerea din concurs, conform cererii nr. 21465 

din 18.10.2022.  

 Rezultatele candidaților care au participat la cele două probe sunt prezentate în tabelul de 

mai jos: 

 

  

 Nr. 

crt. 

 

 

Codificare candidat 

 

Punctaj final  

proba scrisă 

 

Punctaj final 

interviu 

 

Punctaj final 

 probe concurs 

1. 17604 50 87,50 68,75 

2. 18120 73 58,50 65,75 

3. 18100 50 50 50 

      

 

     Nu s-au înregistrat contestaţii. 
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     Având în vedere rezultatele celor două probe ale concursului și cererea aprobată nr. 

21465 din 18.10.2022, prin care domnul cu numărul de înregistrare 17604 a solicitat retragerea din 

concurs, comisia l-a declarat admis, pentru ocuparea postului temporar vacant de portar, în cadrul 

Serviciului Pază, ISCIR, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, pe candidatul cu 

numărul de înregistrare 18120. 

 

              

                  

 

Comisia de concurs 

                  

 

 


