
 

               ROMANIA 

       JUDETUL VRANCEA 

Primăria Municipiului Focsani  

                Comisia de concurs  

 

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 26 iunie 

2018, ora 10.00, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de 

administrator I  la Compartiment administrativ – Direcția economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Focşani    

Având în vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la 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, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale 

probei scrise : 

 

▪ Conform art. 28 alin.(3) lit. a) din anexa la 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, sunt declarați admiși 

candidații care au obținut minimum 50 de puncte; 

▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în data de 28 iunie 2018 

până la ora 16.30, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din anexa la 

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. Contestația se depune la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, inspector, Compartiment resurse 

umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani; 

▪ Afişat astăzi, 27.06.2018, ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani, şi pe pagina de internet – www.focsani.info; 

▪ Proba interviu va avea loc în data de 02.07.2018, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului 

Focşani. 

 

 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia contractuală 

vacantă pentru care 

s-a înscris la concurs 

Punctajul 

probei scrise 

(puncte) 

Rezultatul 

probei scrise 

 

1. Dumitru Viorel Administrator I 89,00 Admis  

2. Nițu Mihaela Simona Administrator I 56,00 Admis  

3. Lupu Gabi Administrator I 31,00 Respins 

4. Ciobanu Ana Elena Administrator I 23,00 Respins 

5. Buzoiu Florența Administrator I 19,66 Respins  


