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                       ETAPA IV 
 

REZULTATUL FINAL 

la concursul organizat în perioada 12 februarie 2020 – 17 martie 2020 

 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante 
                 

          Comisia nr.1 de concurs  

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul care a 
depus dosarul* 

Rezultatul 
selecției dosarelor                   

de concurs  
-etapa I- 

Punctajul și rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Punctajul și 
rezultatul 

probei 
interviu 

-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. S.I.G.A. 1 post  Inspector de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 30#7/1 ADMIS 2,67 

 RESPINS 
Motivul respingerii constă în 

neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
de art. 28, alin. 3, lit. a) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 

- - - 

2. 30#7/2 ADMIS 52,83 

ADMIS 

90,00 
ADMIS 

142,83 71,42 
ADMIS 

 

 Comisia nr. 2 de concurs 

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției dosarelor        

   de concurs 
-etapa I- 

Punctajul și 
rezultatul 

probei scrise 
-etapa II- 

Punctajul și 
rezultatul 

probei 
interviu 

-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. S.A.P. 1 post  Referent de 
specialitate 
gradul I(S) 

1. 35#5/1 RESPINS 
Motivul respingerii dosarului constă în neîndeplinirea 
condiţiilor specifice potrivit cerințelor postului scos 

la concurs, prevăzute de art. 3, lit. f) și art.6, 
alin.(1) lit.c) din anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - 

2. 35#5/2 RESPINS 
Motivul respingerii dosarului constă în neîndeplinirea 

condiţiilor de vechime și a condițiilor specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs, prevăzute 
de art. 3, lit. f) și art.6, alin.(1) lit.c) din anexa H.G. 

nr. 286/2011 

- - - - 

3. 35#5/3 RESPINS 
Motivul respingerii dosarului constă în neîndeplinirea 

condiţiilor de studii, de vechime și a condițiilor 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, 
prevăzute de art. 3, lit. f) și art.6, alin.(1) lit.c) din 

anexa H.G. nr. 286/2011  

- - - - 

4. 35#5/4 RESPINS 
Motivul respingerii dosarului constă în neîndeplinirea 
condiţiilor specifice potrivit cerințelor postului scos 

la concurs, prevăzute de art. 3, lit. f) și art.6, 
alin.(1) lit.c) din anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - - 
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                           Comisia nr. 3 de concurs 

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul care a 
depus dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor          

de concurs 
-etapa I- 

Punctajul și 
rezultatul 

probei 
scrise 

-etapa II- 

Punctajul și 
rezultatul 

probei 
interviu 

-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. S.I. – D.L.A. 1 post Referent de 
specialitate 
gradul II(S) 

- - - - - - - 

 

 

            Comisia nr. 4 de concurs și de soluționare a contestațiilor 

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul care 
a depus 
dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor          

de concurs 
-etapa I- 

Rezultatul 
contestației la 

selecția dosarelor 
de concurs                

Punctajul și 
rezultatul 

probei scrise 
-etapa II- 

Punctajul și 
rezultatul 

probei interviu 
-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul final 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. S.P.P.F.T. – 
D.L.A. 

1 post Referent de 
specialitate 
gradul II (S) 

1. 68#5/1 ADMIS - 58,67 
ADMIS 

54,67 
ADMIS 

113,34 56,67 
RESPINS 
Motivul 

respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor 
prevăzute de art. 
30, alin. (4) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

2. 68#5/2 ADMIS - ABSENT  
Respins 

Motivul respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute 
de art. 21, alin. 11 
din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - 
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    3. 68#5/3 ADMIS - 50,67 
ADMIS 

59,33 
ADMIS 

110,00 55,00  
RESPINS 
Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 30, alin. 
(4) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

    4. 68#5/4 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor de 
vechime potrivit 

cerințelor 
postului scos la 

concurs, 
prevăzute de    

art. 3, lit. f) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor postului 

scos la concurs, 
prevăzute de    art. 
3, lit. f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 

- - - - 

5. 68#5/5 ADMIS - 50,67 

ADMIS 

72,00  

 ADMIS 

122,67 61,34  

ADMIS 

 

 

 

        Comisia nr. 5 de concurs  

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul care a 
depus dosarul* 

Rezultatul 
selecției dosarelor          

 de concurs 
-etapa I- 

Punctajul și rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Punctajul și rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul final 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. S.I.P. – 

D.S.I.R. 

1 post Inspector de 
specialitate 
gradul IA (S) 

1. 108#8/1 ADMIS 66,67 
ADMIS 

95,00  
ADMIS 

161,67 80,84  

ADMIS 

2. 108#8/2 ADMIS 26,33  
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. 28, alin. 
3, lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - 
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      Comisia nr. 6 de concurs  

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul care a 
depus dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor          

de concurs 
-etapa I- 

Punctajul și 
rezultatul 

probei scrise 
-etapa II- 

Punctajul și rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul final 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. S.I.S. – D.S.I.R. 1 post Inspector de 
specialitate 
gradul I(S) 

1. 112#4/1 ADMIS 93,00 
ADMIS 

95,00  
ADMIS 

188,00 94,00  
ADMIS 

2. 112#4/2 ADMIS 58,00 
ADMIS 

ABSENT 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 21, alin. 11 din anexa 

H.G. nr. 286/2011 

- - 

 

 

  Comisia nr. 7 de concurs 

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor          

de concurs 
-etapa I- 

Punctajul și rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Punctajul și rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. S.C.P.A.D.R.T. 

– D.S.I.R. 

1 post Inspector de 
specialitate 
gradul II(S) 

1. 115#2/1 ADMIS 54,00 

ADMIS 

58,33 
ADMIS 

112,33 56,17 
RESPINS 
 Motivul 

respingerii 
constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor 

prevăzute de 
art. 30, alin. 
(4) din anexa 

H.G. nr. 
286/2011 

2. 115#2/2 ADMIS RESPINS 

Motivul respingerii constă în 

neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 

de art.6, alin (3) din anexa H.G. nr. 

286/2011 – necompletarea 

dosarului de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel târziu până 

la data desfășurării probei scrise 

- - - 

3. 115#2/3 ADMIS 51,67 

ADMIS 

76,67 
ADMIS 

128,34 64,17  
ADMIS 
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  Comisia nr. 8 de concurs 

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a 
depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției 
dosarelor          

de concurs 
-etapa I- 

Punctajul și rezultatul 
probei scrise 

-etapa II- 

Punctajul și rezultatul 
probei interviu 

-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul final 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. S.J.C.A. – 
D.J.P.R.I. 

 

1 post 
 

Consilier 
juridic 

gradul IA(S) 
 

1. 129#6/1 ADMIS ABSENT  
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de art. 21, alin. 11 
din anexa H.G. nr. 286/2011 

- - - 

2. 129#6/2 ADMIS 87,00 
ADMIS 

87,00 
ADMIS 

174,00  87,00  
ADMIS 

3. 129/6#3 ADMIS 53,33 
ADMIS 

37,67 
RESPINS 

Motivul respingerii constă 
în neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de 
art. 29, alin. (3),  lit. a) 

din anexa H.G. nr. 
286/2011 

- - 

2. S.J.C.A. – 
D.J.P.R.I. 

1 post Consilier 
juridic 

gradul II(S) 

1. 126#3/1 ADMIS 21,33 
RESPINS  

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de art. 28, alin. 3, 
lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - 

2. 126#3/2 ADMIS 51,00 
ADMIS 

60,00 
ADMIS 

111,00 55,50  
ADMIS 

3. 126#3/3 ADMIS 20,00  
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de art. 28, alin. 3, 
lit. a) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - 

4. 126#3/4 ADMIS ABSENT  
RESPINS 

Motivul respingerii constă în 
neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de art. 21, alin. 11 
din anexa H.G. nr. 286/2011 
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    5. 126#3/5 RESPINS 
Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art.6, 

alin.(1), lit.f) din anexa 
H.G. nr. 286/2011 – 

adeverința care atestă 
starea de sănatate nu a 
fost depusă în original la 

dosarul de concurs și 
art.6, alin.(4) din anexa 

H.G. nr. 286/2011 – 
diploma care atestă 

nivelul studiilor nu a fost 
prezentată și în original 

în vederea verificării 
conformitătii copiilor cu 

aceasta 

- - - - 

 

 

Comisia nr. 9 de concurs și de soluționare a contestațiilor 

Nr. 
crt. 

Structura 
funcțională  

A.R.R. 

Nr. 
posturi 

contractuale  
vacante 

Denumirea 
postului 

contractual 

Nr. 
dosare/ 

post 

Candidatul 
care a 
depus 

dosarul* 

Rezultatul 
selecției dosarelor        

   de concurs 
-etapa I- 

Punctajul și 
rezultatul 

contestației la 
selecția dosarelor 

de concurs                

Punctajul și 
rezultatul 

probei scrise 
-etapa II- 

Punctajul și 
rezultatul 

probei 
interviu 

-etapa III- 

Punctajul 
total 

 

Punctajul 
şi  

rezultatul 
final 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. S.R.L.S. – 
D.J.P.R.I. 

 

1 post 
 

Referent de 
specialitate 
gradul IA(S) 

 

1. 137#2/1 RESPINS 
Motivul respingerii dosarului constă 

în neîndeplinirea condiţiilor de 
vechime potrivit cerințelor postului 

scos la concurs, prevăzute de        
art. 3, lit. f) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - - 

2. 137#2/2 RESPINS 
Motivul respingerii dosarului constă 

în neîndeplinirea condiţiilor de 
vechime potrivit cerințelor postului 

scos la concurs, prevăzute de       
art. 3, lit. f) din anexa H.G. nr. 

286/2011 

SE RESPINGE 
CONTESTAȚIA 

Motivul respingerii 
dosarului constă în 

neîndeplinirea 
condiţiilor de 

vechime potrivit 
cerințelor postului 

scos la concurs, 
prevăzute de       

art. 3, lit. f) din 
anexa H.G. nr. 

286/2011 

- - - - 
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*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 acestor date, numele și prenumele candidaților au fost pseudonimizate. 
 

 NOTĂ:  

(1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul organizat în perioada 12 februarie 2020 - 17 martie 2020 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante sunt 

obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 

zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului 

concursului. 

 (3) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) şi în lipsa unei înştiinţări potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice 

candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv. 

 

 

 

Director General, 

Mihai ALECU 

 

 

 

 

 

 

 


