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Rezultatul probei scrise  

la examenul de promovare în clasă organizat în data de 22 noiembrie 2022 - proba scrisă 

 

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

în urma notării lucrărilor scrise la examentul organizat pentru promovarea în clasă organizat sediul 

Poliției Locale Botoșani în data de 22 noiembrie 2022 – proba scrisă, 

comisia de examinare comunică următoarele rezultate: 

 

Nr. crt. 

Numărul de înregistrare 

atribuit dosarului de 

înscriere
*
 

Punctajul obținut la 

proba scrisă 
Rezultatul probei scrise 

Serviciul Activitate comercială și Camera de corpurri delicte – 2 funcții   

1 5312/10.11.2022 74,50 Admis 

2 5220/08.11.2022 62,50 Admis 

Compartimentul Ordine și liniște publică – 2 funcții  

3 5187/07.11.2022 22,50 Respins 

4 5241/09.11.2022 70,55 Admis 

5 5272/09.11.2022 53,00 Admis 

Biroul Dispecerat și Evidența persoanelor – 1 funcție  

6 5277/10.11.2022 52,50 Admis 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 23 noiembrie 2022, ora 11:00 - la 

sediul Poliţiei Locale Botoşani. 

Funcţionarii publici nemulţumiti de rezultatele obţinute la examenul de promovare în clasă se pot 

adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Afişat astăzi, 22 noiemrie 2022, ora 16:15, la sediul și pe pagina de internet a Poliţiei Locale 

Botoşani   

Secretar comisie, 

 

 
 

* Conform art.671 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 

candidat. 
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