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Nr. 27225 / 22.12.2020 
 

 

REZULTATUL FINAL al concursului organizat în data de 21.12.2020  

 
 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din HG. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs 
comunică rezultatul final al concursului de recrutare organizat de către Primăria Ștefăneștii de Jos în data de 
21.12.2020 în vederea ocupării funcţiei de execuţie contractuale vacante de : 
 

- Șofer – Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ  

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
dosarului 

Postul Punctaj probă 
scrisă 

Punctaj 
interviu 

Punctaj final  Rezultat final 

1 26184/08.12.2020 Șofer – 
Compartiment 

Monitorizare Unități 
de Învățământ 

52 70 61 ADMIS 

 Conform prevederilor art. 30 alin (1) al HG nr. 286/2011, punctajul final se calculează ca medie 
aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau la proba practică și interviu, după caz. 

 Conform prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) al HG nr. 286/2011, candidaţii declaraţi admişi la 
concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale 
sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. 
Prin excepţie, 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 20 de zile lucrătoare de la data afişării 
rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării 
rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere. 

 
 

Secretarul comisiei, 
Constantin Elena Șef SVSU Primăria Ștefăneștii de Jos 
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