
POLIȚIA  LOCALĂ  A  MUNICIPIULUI  BOTOȘANI  

 

 

Anexă la raportul final nr.5953/ 19 decembrie 2022 

 

 

CENTRALIZATOR FINAL  

al rezultatelor examenului de promovarea în grad profesional a polițiștilor locali, din data de 

12 dec.2022 – proba scrisă 

 

 

Având în vedere prevederile art.62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, 

comisia de examinare comunică următoarele rezultate finale: 

 

Nr. 

crt. 

Numărul de 

înregistrare 

atribuit 

dosarului de 

înscriere * 

Structura funcțională 
Funcția publică de 

execuție 

Punctaj 

proba 

scrisă 

Punctaj  

proba  

interviu 

Punctaj 

final 

Rezultat 

final 

1 5553/25.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

superior 

80,50 94,66 175,16 Admis 

2 5509/24.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa I, 

grad profesional 

principal 

77,50 93,66 171,16 Admis 

3 5522/24.11.2022 
Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 

polițist local, clasa I, 

grad profesional 

superior 

78,50 92,33 170,83 Admis 

4 5536/25.11.2022 
Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

superior 

75,00 89,66 164,66 Admis 

5 5528/24.11.2022 
Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 

polițist local, clasa I, 

grad profesional 

principal 

74,00 87,33 161,33 Admis 

6 5542/25.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

superior 

74,00 83,00 157,00 Admis 

7 5506/23.11.2022 
Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

superior 

66,00 87,33 153,33 Admis 

8 5504/23.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

superior 

59,00 78,66 137,66 Admis 

9 5587/28.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

principal 

64,50 71,00 135,50 Admis 

10 5571/28.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

superior 

57,00 78,33 135,33 Admis 



11 5558/28.11.2022 
Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 

polițist local, clasa I, 

grad profesional 

principal 

51,50 78,33 129,83 Admis 

12 5503/23.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

superior 

51,00 76,00 127,00 Admis 

13 5572/28.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

principal 

Respins la proba de selecție 

dosare 
Respins 

14 5573/28.11.2022 

Compartimentul 

Ordine și liniște 

publică 

polițist local, clasa III, 

grad profesional 

principal 

 

Respins la proba de selecție 

dosare 

  

Respins 

 

Afişat astăzi, 19 decembrie 2022, ora 10:00, la sediul și pe pagina de internet a Poliţiei Locale 

Botoşani. 
  
 

 

Secretar,  

  

 

 

 
 

* Conform art.67
1
 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea  rezultatelor obţinute de 

candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale 

concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare 

cand 

 

 

 


