NESECRET
Exemplar unic
Anexă la Procesul-verbal
nr. 3821039/6
din data de 28.08.2018

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE
Comisia de Concurs

SITUAŢIA NOMINALĂ
a candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 28.08.2018-25.09.2018 în vederea
ocupării a 2 posturi vacante de personal contractual (referent II-IA) din cadrul Serviciilor Publice
Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple ale judeţelor Satu-Mare şi Sălaj,
conform Anunţului nr. 3820341/6 din 08.08.2018
declaraţi ADMIS în urma realizării selecţiei dosarelor depuse - prima etapă a concursului

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

NUME ŞI PRENUME
CSOKA IOANA-VERONICA
GUŞET RODICA
ILEŞ ANDREA-MARIANA
KIS GABRIEL-CĂTĂLIN
MARINESCU IULIAN-GEORGE-CASIAN
MARTA DENISA-ANDRADA

Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs

Observaţii

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS

Situaţia nominală este întocmită ca urmare a realizării etapei de selecţie a dosarelor, în baza
analizei îndeplinirii condiţiilor de participare, conform datelor şi informaţiilor ce reies din
documentele depuse până la data de 27.08.2018/ora 15.00.
În funcţie de rezultatele obţinute la examinarea psihologică - activitate ce va fi
comunicată prin postarea unei informări în acest sens pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte,
precum şi de concluziile ce rezultă din fişa medicală de aptitudine eliberată pentru fiecare
candidat de către structura de medicina muncii competentă (depusă la dosarul de recrutare
până la cel târziu prima probă de concurs – proba scrisă), candidaţii vor fi informaţi în timp util,
prin postare pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi afişare la avizierul unităţii, de situaţia finală
privind îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru participarea la prima probă de concurs – proba scrisă,
stabilită a se desfăşura în data de 19.09.2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/2128626, interior 25735 sau 25606, în zilele
lucrătoare între orele 0900 - 1500.

Document care conţine date cu caracter personal protejate de dispoziţiile legale aplicabile domeniului de protecţie a datelor personale!
Page 1 of 1

