
1
 În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, numele și prenumele 

candidaților au fost înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs. 
2
 Media aritmetică a punctajelor celor 2 probe. 

 

 
ANUNŢ 

cu rezultatele finale ale concursului 

pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție  pe perioadă nedeterminată  

de șofer I din cadrul U.M. 02132 Constanța 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

candidatului
1
 

Punctaj la 

proba 

practică 

Punctaj la 

proba 

interviului 

Punctaj 

final al 

concursului
2
 

Admis/  

respins 

1.  CR-159 din 

12.08.2021 
97 97,5 97,25 Admis 

2.  
CR-162 din 

16.08.2021 
81,5 97,5 89,5 Admis 

3.  
CR-167 din 

18.08.2021 
62 92,5 77,25 Neadmis 

4.  
CR-174 din 

20.08.2021 
Neprezentat - - Respins 

 

 Candidații declarați  ”admis” au ca termen obligatoriu de prezentare la post 15 zile 

calendaristice de la data afișării rezultatului final al concursului - 24.09.2021,  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 și temeinic motivate, candidații declarați ”admis” la 

concurs pot solicita un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare 

de la data afișării prezentelor rezultate al concursului, respectiv 08.10.2021, în baza prevederilor art. 

40, alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul U.M. 02132 

Constanța, strada Sentinelei nr. 1, mun. Constanța, jud. Constanța, până pe data de 14.09.2021, 

persoană de contact: Cpt. Damaschin Marian, telefon: 0241 697 762, interior 139.  

 În situația în care candidatul declarat ”admis” nu se prezintă la post în termenul legal de 15 

zile calendaristice și în lipsa unei cereri de prelungire a termenului de prezentare, postul este declarat 

vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea 

de a ocupa postul respectiv, în prevederilor art. 40, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.   

 

 

 

 

 

  

 


