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______________________________________________________________________________________________________________ 
Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu caracter personal și sunt protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare.  
Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească și nu pot fi folosite în alt scop decât cel 

pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora către terți este strict interzisă, fiind posibilă fără aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat. 
Dacă ați primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de drept.  
 

 

COMPARTIMENT  ORGANIZARE  RESURSE UMANE 
 Nr. 56/30049/27.06.2022 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE 

 

 

 la  concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Pantelimon, organizat in data de 27.06.2022. 

 
Nr. 

crt. 

 Număr formular 

înscriere candidat 

Funcția publică scoasă la concurs Punctajul obtinut la proba 

scrisa 

Rezultat probă 

scrisă 

1 

 
39966/27.05.2022 

Polițist Local, clasa III, grad 

profesional superior   
58,33 puncte ADMIS 

2 39939/27.05.2022 
Polițist Local, clasa I, grad 

profesional asistent 
76,33 puncte ADMIS 

 

  Candidații declarați admisi, vor susține proba interviu în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

data susţinerii probei scrise la sediul Primariei orașului Pantelimon din strada Sfântul Gheorghe, nr. 32. 

 

           Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de 

la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ 

coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, la secretarul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor ,doamna Mușat Rozina Maria, referent superior. 

 

 

 

             Afișat azi, 27.06.2022 , ora 13.00, la sediul Primăriei orașului Pantelimon. 
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