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Rezultatul selec/iei dosarelor de înscriere la 

Sistem de management 
certificat 

ISO 9001/ ISO 14001 

concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuala de executie vacanta de inspector de 
specialitate, gradul profesional I in cadrul Biroului Drumuri Semnalizare Rutiera 

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de 
concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

Nr. Numele şi prenumele 
Funcţia 

Rezultatul selecţiei 
Observatii 

crt. candidatului dosarelor 
inspector de specialitate, La proba scrisa cazierul 

1 Cod unic candidat gradul profesional I, ADMIS trebuie prezentat in 

21310/18.05.2022 Biroul Drumuri original 
Semnalizare Rutiera 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scris in data de 07.06.2022 ora 11,00 la sediul Administraţiei 
Domeniului Public Sector 1 din Bulevardul Poligrafiei, Nr. 4, Sector 1, Bucureşti. 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Afişat astăzi, 30.05.2022, la sediul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, din Bulevardul Poligrafiei, Nr. 
4, Sector 1, Bucureşti si pe pagina de internet a institutiei https:/ladp-sector I.ro. 

Secretar 


