CONSILIUL NATIONAL DE INTEGRITATE

ANUNŢ
privind comunicarea rezultatelor finale obţinute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei de
vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, susţinută în data de 06 iunie 2017

în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Regulam entul de desfăşurare a concursului sau exam enului
pen tru ocuparea fu n c ţiilo r de preşedinte şi/sau vicepreşedinte a i A genţiei N aţionale de Integritate, adoptat
prin H otărârea nr. 2/2007 a C o n siliu lu i N aţion al de Integritate, cu m od ificările ş i com pletările dlţerioare,
Consiliul Naţional de Integritate comunică rezultatele obţinute în cadrul probei scrise a concursului pentru
ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, din data^de^.06 iunie 2017, după
cum urmează:
Nume şi prenume
candidat

Punctaj
subiectul 1

1.

LAZĂR Ioana

48

2.

MOISE Florin Ionel

83,666

Nr.
crt

Punctaj
subiectul 3

Punctaj
subiectul 2
55
70#
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REZULTAT
RESPINS
RESPINS

Potrivit dispoziţiilor art. 22, alin (6) din Legea 144|'2u0f?şi j dispoziţiilor art. 21 din Regulamentul
■%
.
de desfăşurare a concursului, adoptat prin Hotărâre^nr. 2/2007 a Consiliului Naţional de Integritate, cu
modificările şi completările ulterioare, candidaţii|care\^u obţinut punctajul de minim 70 de puncte la
fiecare subiect stabilit în condiţiile art. 16, alin (9),,şi^u p|:căz, în condiţiile art. 20, alin (3), susţin interviul
în faţa Consiliului în termen de 5 zile de la soluţionareaicontestaţiilor,

ff
Afişat astăzi, 06 iunie 2017, ora 18:15, labediul Agenţiei Naţionale de Integritate.
-J

Contestaţiile se pot depun|/pâna-;jpi, 08 iunie 2017, între orele 09:00 - 16:30, la sediul Agenţiei
Naţionale de Integritate.
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în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, Comisia de
soluţionare a contestaţiilor va^comunica rezultatul acestora în conformitate cu art. 7 din Regulamentul de
desfăşurare a concursului, adoptat prin Hotărârea nr. 2/2007 a C o n siliu lu i N ational de Integritate, cu
m o d ifică rile s i com plefărlle'ălterioare.

în sitiîlliă^rl^care vor fi candidaţi declaraţi admişi, în urma contestaţiilor, interviul candidaţilor
^ ;>
i
'ţi,
declaraţi,admişi la proba scrisă se va desfăşura marţi, 13 iunie 2017, ora 11:00, la sediul Agenţiei Naţionale
de Integritate.
In cadrul interviului candidaţii prezintă planul de management pe termen.scurt şi mediu privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei.
Consiliul Naţional de Integrităţe
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