
ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI 

pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de şofer I, grupa 3 

evacuare tehnică, armament şi muniţie, pluton transport şi evacuare tehnică, armament şi 

muniţie, compania transport, Grup sprijin, U.M. 01838 Boboc 

Nr. 

crt. 

COD 

IDENTIFICARE 

SELECŢIA 

DOSARELOR 

PROBA  

PRACTICĂ 
INTERVIU 

PUNCTAJ 

 FINAL 

ADMIS/ 

RESPINS 

1.  15066 ADMIS 97,66 puncte 90,66 puncte 94,16 puncte ADMIS 

2.  17 
ADMIS 

92 puncte 76,33 puncte 84,16 puncte RESPINS 

3.  137 
ADMIS 

92,33 puncte 72,33 puncte 82,33 puncte RESPINS 

4.  83 
ADMIS 

96,33 puncte 58 puncte 77,16 puncte RESPINS 

5.  20 ADMIS 87 puncte 56,33 puncte 71,66 puncte RESPINS 

6.  127 
ADMIS 

86,33 puncte NEPREZENTAT -  RESPINS 

7.  15059 
ADMIS 

78,33 puncte -  -  RESPINS 

8.  15070 ADMIS 
NEPREZENTAT -  -  RESPINS 

9.  118 ADMIS 

Respins pentru 

nerespectarea 

normelor legale la 

trecerile la nivel cu 

calea ferată 

              -              - RESPINS 

10.  120 RESPINS - - - RESPINS 

11.  75 RESPINS - - - RESPINS 

12.  138 RESPINS - - - RESPINS 

13.  108 RESPINS - - - RESPINS 

 

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen maxim obligatoriu de prezentare la post 

data de 14.02.2022, 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.  

Pînă la data de 02.02.2022, candidatul va contacta unitatea, telefonic sau prin prezenţă 

fizică la sediul acesteia, în vederea demarării etapelor procedurii de încadrare pe post.  

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul poate solicita, până la 

data de 03.02.2022, 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 sediul U.M. 01838 Boboc, la 

secretarul comisiei de concurs, telefon: 0238 719 107/0238 719 135,  int. 229 şi 135. 

În cazul neprezentării la termenul stabilit şi în lipsa unei înştiinţări din partea candidatului, 

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. 

Candidaţii declaraţi “Respins” care doresc să îşi retragă documentele depuse în original la 

dosarul de concurs, pot face acest lucru după anunţarea rezultatului final, în termen de maximum 10 

zile. 

Rezultatul final al concursului nu se contestă. 


