
 

         
ANUNŢ 

cu rezultatele probei practice, susţinută pentru încadrarea postului vacant de personal 
civil contractual de execuţie de muncitor calificat II (specializarea instalator încălzire 

centrală, gaze), Grup sprijin, formaţiune cazarmare valabilă pentru cazărmile 329, 3147 
din cadrul U.M. 01838 Boboc 

 

Nr. 

crt. 
COD ATRIBUIT PUNCTAJ OBŢINUT 

ADMIS/ 

RESPINS 

1.  15058 90,33 puncte ADMIS 

2.  18 71,66 puncte ADMIS 

3.  68 72,00 puncte ADMIS 

4.  119 -  NEPREZENTAT 

5.  160 86,66 puncte ADMIS 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie în data de 

20.01.2022, intervalul orar 08.00 - 10.00, conform art. 31 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.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01838 Boboc, la secretarul Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, telefon: 0238 719 107/0238 719 135,  int. 135.  

Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine interviul în data de 25.01.2022, ora 10.00 şi se 

vor prezenta la sediul U.M. 01838 Boboc, cel mai târziu la ora 09.30, în vederea îndeplinirii 

procedurilor necesare accesului în unitate.  

Pentru accesul în incinta unităţii candidaţii trebuie să prezinte, fizic sau electronic, 

dovada: 

- vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare; 

- a unui rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu 

mai vechi de 72 de ore; 

- a unui rezultat negativ certificate al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore; 

- că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 

cu virusul SARS-CoV-2. 

În contextul epidemiologic actual, pe parcursul desfăşurării concursului, se vor respecta 

următoarele reguli:  

- menţinerea distanţării sociale; 

- purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului şi a gurii, a măştii de protecţie 

respiratorii; de asemenea, candidatul se va asigura că are o mască de protecţie de 

rezervă; 

- purtarea măştii este obligatorie pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta 

unităţii; 

- nu se permite accesul în incinta unităţii cu măşti din bumbac sau alte material textile; 

viziera nu dispensează de purtarea măştii. 

  


