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ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ 

 
COMISIA DE EXAMEN 

Nesecret 

București 

Nr. 4377547 din 21.06.2022 

Ex. unic 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia etapei de selecţie a dosarelor de examen depuse de  

candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru promovarea în treapta imediat superioară 

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, noi comisia de examen, constituită prin Dispoziţia directorului 

Institutului de Studii Pentru Ordine Publică nr. 108 din 07.06.2022, formată din comisar-şef de poliţie 

ALEXANDRU CATALIN – preşedinte, inspector principal de poliţie NEAGU MARIAN  şi agent șef 

principal de poliție STAN RODICA - membri, am procedat la selectarea dosarelor de examen depuse 

de candidaţii înscrişi la examenului organizat pentru promovarea în treapta imediat superioară, de 

muncitor calificat IV-I (bucătar) din cadrul Biroului Intendenta, prevăzut la poziţiile 124 și 125, din 

statul de organizare al I.S.O.P. 

  

În urma verificării și analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la examen, până la data 

stabilită prin anunţul de concurs nr. 4377515 din 07.06.2022, respectiv 17.06.2022, ora 1200, comisia a 

constatat faptul că aceștia îndeplinesc condițiile prevăzute în anunțul de concurs și a stabilit 

următoarele: 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Cerere / Dosar de 

examen 

Rezultat selecţie 

dosar de examen 

1. CAZACU Ioan FLORENTINA 4391412/10.06.2022 ADMIS 

2. CONSTANTIN Marin FLORICA 4391413/10.06.2022 ADMIS 

 

Potrivit prevederilor art. 20 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, rezultatul selectării dosarelor de concurs se va afişa la sediul Institutului de Studii pentru 

Ordine Publică din municipiul București, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sector 4, precum şi pe pagina de 

internet a institutului, la adresa http://isop.mai.gov.ro, secţiunea Carieră (ataşat anunţului de examen), 

conform graficului de desfăşurare a examenului. 

 
 

COMISIA DE EXAMEN 

 

Președinte: Comisar-şef de poliţie              ALEXANDRU CATALIN 

Membri: 

 

 

Inspector principal de poliţie   NEAGU MARIAN  

Agent-șef principal de poliţie   STAN RODICA 

Secretar: Inspector principal de poliţie   IORDACHE ȘTEFAN 

 

http://isop.mai.gov.ro/

