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A N U N Ţ  

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI 
pentru încadrarea postului vacant de execuţie de „Şofer  - II”, în cadrul Companiei 

transport, Grup 10 Logistic 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Rezultatul 
selecţiei 

dosarelor 
de 

concurs 

Nota 
proba 
scrisă 

Nota 
proba 

practică 

Notă 
proba 

interviu 

Nota 
finală 

Rezultat 
final 

1. Murgoci 
Georgică Admis 

7,60 
(şapte şi 
şaizeci) 

7,90 
(şapte şi 

nouăzeci) 

7,20 
(şapte şi 

douăzeci) 

7,56 
(şapte şi 
cincizeci 
şi şase) 

ADMIS 

2. Popescu Marin Admis 8,80 (opt 
şi optzeci) 

7,60 
(şapte şi 
şaizeci) 

5,60 (cinci 
şaizeci) 

7,33 
(şapte şi 

treizeci şi 
trei) 

RESPINS 

3. Mihalache 
Mirel-Cristian Admis 

6,40 (şase 
şi 

patruzeci) 

8,50 (opt 
şi 

cincizeci) 

5,30 (cinci 
şi treizeci) 

6,73 (şase 
şi 

şaptezeci 
şi trei) 

RESPINS 

4. Istudor 
Nicolae Liviu Admis 

7,30 
(şapte şi 
treizeci) 

8,30 (opt 
şi 

treizeci) 
RESPINS RESPINS RESPINS 

5. Hanganu 
Dănuţ Admis - - - - RESPINS 

6. Gurău Marian-
Viorel Respins - - - - RESPINS 

7. 
Maroleanu 
Costin-
Alexandru 

Respins - - - - RESPINS 

8. Putinică 
Dumitru Respins - - - - RESPINS 

 
  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 temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la 
concurs poate solicita, până la data de 03.12.2015, 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.  

Cererea se depune la la sediul U.M. 01838 Boboc, la secretarul Comisiei de concurs, Lt. 
Grigoraş Daniel, telefon: 0238 719 107/0238 719 135,  int. 209 şi 135.  

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.  

 


