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REZULTATUL 

 

 

obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante de MUNCITOR  CALIFICAT I 

                                                        

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele candidatului Rezultat Observaţii 

1 Beşleagă Florin ADMIS  

2 Crăciun Vasile 

 

RESPINS Nu îndeplineşte condiţiile specifice-experienţă 

în domeniu minim 9 ani – conform prevederilor 

art. 3 lit. f) din Regulamentul cadru privind 

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

funcţiilor contractual şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

din 23.03.2011 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011. 

 

3 Din Ilie RESPINS Nu îndeplineşte condiţiile specifice-experienţă 

în domeniu minim 9 ani – conform prevederilor 

art. 3 lit. f) din Regulamentul cadru privind 

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

funcţiilor contractual şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

din 23.03.2011 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011. 

 

4 Gheorghe Costel RESPINS Nu îndeplineşte condiţiile specifice-experienţă 

în domeniu minim 9 ani – conform prevederilor 

art. 3 lit. f) din Regulamentul cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător  
funcţiilor contractual şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

din 23.03.2011 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011. 

 

5 Ionescu Daniel ADMIS  

6 Ionescu Gheorghe RESPINS Lipsă documente din dosarul de concurs: 

Diplomă bac/Adeverinţă 8 clase, copie Carnet 

de muncă, Cazier judiciar, Adeverinţă medicală 

şi nu îndeplineşte condiţiile specifice-experienţă 

în domeniu  minim 9 ani – conform prevederilor 
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art. 3 lit. f) din Regulamentul cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător  

funcţiilor contractual şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

din 23.03.2011 aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011. 

 

7 Niţu Nicolae ADMIS  

8 Năstase I. George ADMIS  

9 Stoica Valentin-Nicuşor RESPINS Lipsă documente din dosarul de concurs: 

Diplomă bac/Adeverinţă 8 clase şi nu 

îndeplineşte condiţiile specifice-experienţă în 

domeniu  minim 9 ani – conform prevederilor 

art. 3 lit. f) din Regulamentul cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător  

funcţiilor contractual şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale 

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

din 23.03.2011 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011. 

 

10 Ştefan F. Cristinel ADMIS  

11 Zamfir Victor ADMIS  

 

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu 

au antecedente penale, au obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 

data desfăşurării primei probe a concursului. 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se vor depune la sediul Rectoratului – 
Registratură – în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului termen limită 18.09.2017, ora 14 

Candidaţii declaraţi respinşi sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data concursului. 

 

 

 

     PREŞEDINTELE COMISIEI, 

 

 

Director General Ad-tiv Ion Broştescu  
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  obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante de 

ÎNGRIJITORI 

 

                                                               

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Rezultat          Observaţii 

1 Bundă Laura-Mariana ADMIS  

2 Dulduruc Aurelia-Carmen RESPINS Lipsă documente din 

dosarul de concurs: CV 

3 Ilina G. Luminiţa ADMIS  

4 Ilinca Ana ADMIS  

5 Marcu I. Niculina ADMIS  

6 Nedelcu F. Ionela ADMIS  

7 Pătraşcu Ioana-Irina ADMIS  

8 Trandafir Liliana ADMIS  

9 Ţaicu Maria-Mirela ADMIS  

10 Vladu Adriana ADMIS  

11 Vlăduşel Nicoleta-Mihaela ADMIS  

 

 

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe 

propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a complete dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.  

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se vor depune la sediul 

Rectoratului – Registratură – în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului termen 

limită 18.09.2017, ora 14. 

Candidaţii declaraţi respinşi sunt rugaţi să-şi ridice dosarele în termen de 30 de zile de la data 

concursului. 

 

 

     PREŞEDINTELE COMISIEI, 

 

Director General Ad-tiv Ion Broştescu  

   

    

 

 


