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ANUNŢ 
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie 

Muncitor calificat IV-I(instalator apă și canal)  

și 

 Muncitor calificat IV-I (instalator de încălzire centrală )  

 
I. În urma publicităţii pentru organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de 

Muncitor calificat IV-I(instalator apă și canal), până la termenul limită de depunere a dosarelor din 

data de 29.06.2022, ora 16.00, au depus dosare de concurs următoarele persoane: 

 

1.  Diaconu George 

2.  Prodan Ticu 

3.  Căpraru Claudiu 

4.  Nistor Gică 

5.  Bogos Răzvan 

6.  Gheorghiță Costel 

7.  Mălăescu Traian 

Ulterior verificării dosarelor de concurs ale candidaţilor şi studierii fiecărui document în parte, 

comisia a constatat următoarele: 

Nr. 

crt. 
Nume, prenume 

Nr. de 

înregistrare a 

dosarului,  

nr. de file 

ADMIS/ 

 RESPINS 

Motiv 

(dacă dosarul este respins) 

1.  Diaconu George 

CR-55 / 

29.06.2022 

29 file 

RESPINS 
- Nu are vechime minimă de 2 ani în 

meserie. 

2.  Prodan Ticu 

CR-54 / 

29.06.2022 

9 file 

RESPINS 

- Nu are certificat de cazier judiciar sau o 

declaraţie pe proprie răspundere, care se 

prezintă cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului; 

- Nu are curriculum vitae; 

- Nu are documente de studii generale. 

3.  Căpraru Claudiu 

CR-49 / 

27.06.2022 

25 file 

ADMIS  

4.  Nistor Gică 

CR-52 / 

28.06.2022 

16 file 

RESPINS 
- Nu are vechime minimă de 2 ani în 

meserie. 

5.  Bogos Răzvan 

A/CR1 - 252 / 

23.06.2022 

12 file 

RESPINS 
- Nu are vechime minimă de 3 ani în 

muncă. 

6.  Gheorghiță Costel 

CR-53 / 

28.06.2022 

13 file 

RESPINS 
- Nu are vechime minimă de 3 ani în 

muncă. 

7.  Mălăescu Traian 

CR-51 / 

28.06.2022 

27 file 

RESPINS 

- Nu are documente care să ateste 

calificarea, în domeniul instalaţiilor de 

alimentare cu apă şi canalizare 

 

II. În urma publicităţii pentru organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de 

Muncitor calificat IV-I (instalator de încălzire centrală ), până la termenul limită de depunere a 
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dosarelor din data de 29.06.2022, ora 16.00, au depus dosare de concurs următoarele persoane: 

 

1.  Răsmeriță Sergiu 

2.  Frențescu Paul 

3.  Buzilă Nicu 

  

 Ulterior verificării dosarelor de concurs ale candidaţilor şi studierii fiecărui document în parte, 

comisia a constatat următoarele: 

Nr. 

crt. 
Nume, prenume 

Nr. de  

înregistrare 

a dosarului 

Nr. file 

ADMIS/ 

RESPINS 

Motiv 

(dacă dosarul este respins) 

1. Răsmeriță Sergiu 

CR-48 /  

27.06.2022 

18 file 

ADMIS 

 

2. Frențescu Paul 

CR-56 /  

29.06.2022 

22 file 

RESPINS 

- Nu are vechime minimă de 2 ani în 

meserie. 

- Nu are documente care să ateste 

absolvirea de cursuri de calificare 

privind sudura cu arc electric sau cu 

flacără oxiacetilenică; 

3. Buzilă Nicu 

CR-50 /  

27.06.2022 

19 file 

RESPINS 

- Nu are documente care să ateste 

absolvirea de cursuri de calificare 

privind sudura cu arc electric sau cu 

flacără oxiacetilenică; 
 

  

 Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba practică în data de 11.07.2022, în 

intervalul orar 11.00-14.00, la sediul Unităţii Militare 01776 Huși, strada 1 Decembrie, nr. 48 A.  

           Pentru facilitarea accesului, candidaţii declaraţi ,,admişi”, se vor prezenta la sediul Unităţii Militare 

01776 Huși în data de 11.07.2022, orele 10.30. 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor, pot depune contestaţii până la data de 

05.07.2022, orele 16.00, la sediul Unităţii Militare 01776 Huși, strada 1 Decembrie, nr. 48 A, conform art. 

20 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. 

Date de contact ale secretarului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor: cpt. Anton Alin, 

0235480271, int. 203 

 
 


