
NESECRET 

Pagina 1 din 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL  
contestației transmisă pe adresa de e-mail SRU@ISUBIF.RO în data de 15.01.2021 ora 

13:34de candidatul identificat cu codul 562714, în urma susținerii testului scris din data 

de 14.01.2021 în cadrul concursuluiorganizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer I 

din cadrul Serviciului Resurse Umane – Biroului Încadrare și Gestiune Resurse Umane al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” București-Ilfov,  

prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE  
COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Colonel  

 

Dr. fiz. PRECUP IRINEL – ALEXANDRU 
 

SECRETARUL  

COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Plutonier adjutant șef 

DINU LILIANA 

 

nu se admite contestația candidatului cu numărul de identificare 562714, întrucât:  

 subiectul nr. 9 din testulscris, susținut în data de 14.01.2021 pentru ocuparea 

postului de ofițer I din cadrul Serviciului Resurse Umane – Biroul 

Încadrare și Gestiune Umane al Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

“DealulSpirii” București-Ilfov prin trecerea maiștrilor militari/subofițeri în 

corpul ofițerilor, este formulat clar, precis și în concordanță cu legislația 

în vigoare. Răspunsul subiectului nr. 9 se regăsește la lit. b) din răspunsurile 

formulate de comisia de concurs. De asemenea, răspunsul este prevăzut la 

art. 2 din Anexa 6 la Ordinului nr. 177/2016 din 16 noiembrie 2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 subiectul nr. 15 din testul scris, susținut în data de 14.01.2021 pentru 

ocuparea postului de ofițer I din cadrul Serviciului Resurse Umane – 

Biroul Încadrare și Gestiune Umane al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență “DealulSpirii” București-Ilfov prin trecerea maiștrilor 

militari/subofițeri în corpul ofițerilor, este formulat clar, precis și în 

concordanță cu legislația în vigoare. Întrucât, vechimea nu poate curge în 

sens negativ, contestația formulată de candidat este nefondată. Vechimea de 

04 ani, 10 luni și 15 zile fiind vechime acumulată în cadrul  Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență “DealulSpirii” București-Ilfov. 
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