
 

ANUNŢ 

cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea 

postului vacant de personal civil contractual de execuţie de 

expert gr. III, catedra de reglementări aeronautice, Centrul de perfecţionare în arma aviaţie, 

Şcoala de Instruire Interarme a Forţelor Aeriene din U.M. 01838 Boboc 

 

În urma publicităţii pentru organizarea concursului de încadrare a postului specificat, până la 

termenul limită de depunere a dosarelor, respectiv 20.06.2022 ora 15.00, la sediul unităţii, au depus 

dosare de înscriere la concurs un număr de 2 (doi) candidaţi. 

În urma verificării componenţei dosarelor de concurs, unul dintre candidaţii înscrişi 

îndeplineşte condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, prin urmare dosarul este 

declarat „ADMIS” pentru participarea candidatului la concurs, astfel: 

 

Nr. 

crt. 
COD ATRIBUIT 

ADMIS/ 

RESPINS 
OBSERVAŢII 

1.  295 ADMIS -  

 

Celălalt candidat nu îndeplineşte condiţiile generale/specifice pentru ocuparea postului scos 

la concurs, prin urmare dosarul este declarat „RESPINS”, astfel: 

 

Nr. 

crt. 
COD ATRIBUIT 

ADMIS/ 

RESPINS 
MOTIVUL RESPINGERII 

1.  303 RESPINS 

Dosarul nu conţine diplomă/certificat 

de absolvire a cursului/modului 

psihopedagogic sau a cursului de 

formatori 

 

Candidatul declarat „RESPINS” la selecţia dosarelor poate formula contestaţie în data de 

23.06.2022, interval 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.  

Contestaţia se depune la sediul U.M. 01838 Boboc, la secretarul Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, telefon: 0238 719 107/0238 719 135,  int. 135; 229. 

Candidatul declarat „RESPINS” şi după rezolvarea unei eventuale contestaţii, poate retrage 

documentele în original depuse la dosarul de concurs, numai după anunţarea rezultatului final al 

acestuia. 

 Candidatul declarat „ADMIS” la selecţia dosarelor va susţine prima probă, proba scrisă, în 

data de 28.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 01838 Boboc şi se va prezenta la sediul unităţii, cel 

mai târziu la ora 09.30, în vederea îndeplinirii procedurilor necesare accesului în unitate. 


