
    
ANUNŢ 

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI 

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, U.M. 01838 Boboc 

 

În urma evaluării cunoştinţelor generale şi de specialitate deţinute, candidaţii participanţi la 

concursul pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de expert gr. III, au 

obţinut următoarele rezultate finale: 

Nr. 

crt. 

COD 

IDENTIFICARE 

SELECŢIA 

DOSARELOR 

PROBA  

SCRISĂ 
INTERVIU 

PUNCTAJ 

 FINAL 

ADMIS/ 

RESPINS 

1.  
295 ADMIS 90 puncte 

92,33 

puncte 

91,16 (nouăzeci şi 

unu şi şaisprezece 

sutimi) puncte 

ADMIS 

2.  303 RESPINS -  -  -  RESPINS 

 

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

data de 01.08.2022, 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 13.07.2022, 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 

aceeaşi dată de 13.07.2022, 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. 

Candidatul declarat “Respins” dacă doreşte să îşi retragă documentele depuse în original la 

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

10 zile lucrătoare. 

Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

 


