
 

 

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI 

                                                                         Document afişare rezultate probă interviu                                                                                                                                                              

Nr.5909/15 dec.2022   

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU  

la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a polițiștilor locali -  din data de  12 

dec.2022 – proba scrisă 

 

Având în vedere prevederile art.61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

în urma notării probei interviu la examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 12 

dec.2022 - proba scrisă, comisia de examinare comunică următoarele rezultate: 

Nr. 

crt. 

Numărul de 

înregistrare 

atribuit dosarului 

de înscriere * 

Funcția publică  Structura funcțională 
Punctaj proba 

interviu 

Rezultatul 

probei 

interviu 

1 5509/24.11.2022 
polițist local, clasa I, grad 

profesional principal 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 
93,66 Admis 

2 5528/24.11.2022 
polițist local, clasa I, grad 

profesional principal 

Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 
87,33 Admis 

3 5558/28.11.2022 
polițist local, clasa I, grad 

profesional principal 

Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 
78,33 Admis 

4 5522/24.11.2022 
polițist local, clasa I, grad 

profesional superior 

Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 
92,33 Admis 

5 5587/28.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional principal 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 
71,00 Admis 

6 5553/25.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 
94,66 Admis 

7 5542/25.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 
83,00 Admis 

8 5571/28.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 
78,33 Admis 

9 5503/23.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 
76,00 Admis 

10 5504/23.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 
78,66 Admis 

11 5506/23.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 
87,33 Admis 

12 5536/25.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Biroul Dispecerat și 

Evidența persoanelor 
89,66 Admis 

13 5572/28.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 

Respins la proba 

de selecție dosare 
Respins 

14 5573/28.11.2022 
polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 

Compartimentul Ordine 

și liniște publică 

Respins la proba 

de selecție dosare 
Respins 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele la proba interviu, pot formula contestație în termen de cel mult 24 

ore de la data afișării rezultatelor, potrivit prevederilor art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind 

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

Afişat astăzi, 15 dec.2022, ora 15:00, la sediul și pe pagina de internet a Poliţiei Locale Botoşani. 

 
 

                     SECRETAR – 

 

 

*Conform art.671 din HG 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 candidat. 



 

 

 

 

 


