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Rezultatele finale 

AOMlNISTRATIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR I 

Sistem de management 
cer11ficat 

ISO9001/ISO 14001 

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de executie 
vacante de : 1 post de inspector de specialitate, gradul profesional I, in cadrul Biroului 
Achizitii Publice, 1 post de inspector de specialitate, gradul profesional IA, in cadrul 
Serviciului Contabilitate-Buget 

Nr. Numele si prenumele Punctaj Punctaj Punctaj Rezultat 
crt. functia/compartimentul Proba interviu final final 

scrisa 

Cernea Mihnea-Valeriu 

1 
Inspector de specialitate, gradul 

81, 6{, Jl 8/,83 j}-~M/S profesional I, Biroul Achizitii 

Publice 

Drăguşin Raluca-Andreia 

2 
Inspector de specialitate, gradul 

f3133 9'2, GC. 8cf ;M~ls 
profesional IA, Serviciul 

Contabilitate-Buget 

• Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant 
candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru 
acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale 
are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă 
egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în 
urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 

• Candidaţii declaraţi admişi 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 funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului 
concursului pentru funcţiile de conducere. 

• Afişat astăzi, 23.01.2020, ora 16.00, la sediul Administraţiei Domeniului Public 
Sector 1. 
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Preşedinte: Bogdan-Alexandru BOTEZA 
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