
 
                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI  

      Comisia de concurs 

 

Rezultatul probei interviu din data de 16 mai 2022, ora 11.00, la concursul organizat în 

vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de conducere vacant de 

director gradul II la Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 

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 interviu:  

 

 

▪ Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte, 

în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere, conform 

art. 29 alin. (3) lit. b) 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; 

▪ Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot depune contestaţii în termen de cel mult 

o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, 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, care se depune la secretarul comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, Serviciul resurse umane, 

managementul calității, din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, cam. 103, până la 17 mai 

2022 ora 16.30; 

▪ Afişat astăzi, 16 mai 2022, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

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

           Secretar comisie concurs, 

                                                                                                 Iordăchescu Alina Cristina 
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1. nr. 41447 Director gradul II 84,67 Admis 


