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Nr. 768/VI/1/2015
PROCES-VERBAL
privind soluţionarea contestaţiilor

Anul 2015, luna iunie, ziua 22
Procuror militar colonel magistrat Rusu Gheorghe şi procuror militar lt. colonel magistrat Nicula
Ionel, din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, membri ai comisiei de
soluţionare a contestaţiilor;
Azi, data de mai sus, comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate la examenul de promovare
în funcţii de conducere a personalului auxiliar, organizat în perioada 14.05.2015 – 29.06.2015, numită
prin Hotărârea nr. 768/VI/1/2015 din data de 14.05.2015 a Colegiului de conducere al Parchetului Militar
de pe lângă Curtea Militară de Apel, s-a reunit în vederea soluţionării contestaţiilor depuse de către
candidatele Levanovici Camelia şi Crişan Ramona Teodora.
Cu această ocazie, după ce am primit de la preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
procuror militar col. Olteanu Marius Felician, lucrările scrise ale celor două candidate, menţionate mai
sus, subiectele – varianta 2 şi baremul de corectare – varianta 2, precum şi contestaţiile formulate la data
de 18.06.2015, înregistrate cu nr. 768/VI/1/2015 în evidenţa Parchetului Militar de pe lângă Curtea
Militară de Apel, am procedat la reevaluarea lucrărilor, rezultatul fiind următorul:
Membru al comisiei de
soluţionare a contestaţiilor

Nota obţinută de către candidata
Levanovici Camelia

Nota obţinută de către candidata
Crişan Ramona Teodora

Col. Rusu Gheorghe

7,50

7,45

Lt. col. Nicula Ionel

7,20

7,45

7,35

7,45

RESPINSĂ

ADMISĂ

MEDIA
Rezultatul contestaţiei

Faţă de notele acordate cu ocazia recorectării lucrărilor, va fi admisă contestaţia formulată de
către candidata Crişan Ramona Teodora, notală finală a acesteia urmând să fie 7,45.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea nr. 182 din 29.03.2007 a
Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, urmează să fie respinsă
contestaţia formulată de către candidata Levanovici Camelia, nota finală obţinută de către aceasta
rămânând cea acordată iniţial, respectiv cea de 7,65.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
PROCUROR MILITAR
Colonel magistrat
Rusu Gheorghe

PROCUROR MILITAR
Lt. colonel magistrat
Nicula Ionel

