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ANUNŢ 
CU  REZULTATELE  FINALE  ALE  CONCURSULUI

pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  
Muncitor calificat IV (specializarea “Instalator apă canal”), 

         în cadrul Formaţiunii cazarmare, Grup 10 Logistic 

 
 

Nr. 
crt. Nume şi prenume candidat 

Punctaj 
proba 
scrisă 

Punctaj 
proba 

practică 

Punctaj 
interviu 

Punctaj 
final al 

concursului 

Admis / 
Respins 

1 Tăpălagă Marian-Gabriel 60 96,6 84 80.2 Admis 
2 Lepădătescu Valeriu 65 84 76 75 Respins 
3 Răpan Gheorghe 60 61,3 80 67.1 Respins 
4 Popa Florentin 62,5 76 - Neprezentat Respins 
5 Dobrotă Dumitru 47,5 - - - Respins 
6 Gavril Costică Respins la selecţia dosarelor 
7 Grădinaru Nicolae-Liviu Respins la selecţia dosarelor 
8 Stoian Dorel-Mircea Respins la selecţia dosarelor 

 
Candidatul declarat „Admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 

11.12.2015, potrivit prevederilor art.40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 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. 

În baza formulării unei cereri scrise şi tematic motivate, candidatul declarat „Admis” la 

concurs poate solicita, până la data de 04.12.2015, un termen ulterior de prezentare la post, care nu 

poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza 

prevederilor art.40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.  

În cazul neprezentării la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se 

comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a-l ocupa, în 

baza prevederilor art.40 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.  

Cererea se depune la sediul U.M. 01838 Boboc, la secretarul Comisiei de concurs m.m.III 

Husariu Oana, telefon: 0238 719 107/0238 719 135,  int. 209 şi 135.  

 
 


