
 

 

49/05.01.2023 

 
Centralizator Nominal 

 

al concursului pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU III 

S, din cadrul Biroului Achiziții - Direcției Generale Administrative, în cadrul Universității din 

Pitești 

 

- etapa de selecţie a dosarelor -  

 

Nr.crt. Nume şi prenume candidat / cod 

candidat 

Rezultat selecţie 

dosare de concurs 

Menţiuni 

1. MOȘOIU RALUCA ELENA RESPINS 

Lipsă dovadă 

vechime în muncă de 

minim 1 an în 

specialitate 

2. ȘERBAN FLORIN VALENTIN RESPINS 

Lipsă dovadă 

vechime în muncă de 

minim 1 an în 

specialitate 

3. 
numar înregistrare dosar 17758 din 

data de 22.12.2022 
RESPINS 

Lipsă dovadă 

vechime în muncă de 

minim 1 an în 

specialitate 

 

Notă: Candidaţii declaraţi admişi sunt aşteptaţi să participe la următoare etapă de concurs, respectiv 

proba scrisă în data de 11.01.2023, ora 13,00, la sediul Universităţii din Piteşti str Târgu din Vale 

nr. 1, Rectorat, sala nr. 12, parter (Sală Senat). 
        În cazul candidaţilor declaraţi admişi la selecţia dosarelor care au depus la înscriere o declaraţie 

pe propria răspundere că nu au antecedente penale, aceştia au obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise. 

       Modalitatea de contestare: Rezultatele obţinute pot fi contestate în maxim 1 zi lucrătoare de la 

afişarea lor, conform HGR nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

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

corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.  

        Contestaţiile se depun la registratura universităţii – Rectorat – în termen de cel mult 1 zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului, termen limită Vineri 06.01.2023, ora 12,00. 

 

Comisia de concurs: 

 

OPROESCU Mihai - Director General Administrativ  - preşedinte  

MAVRODIN Miron sef birou achizitii     - membru 

BRASOVEANU Aura sef serviciu contabilitate   - membru 

CRĂCIUN Nicolae-Cătălin Administrator financiar II S   - secretar.  



 


