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Nr. 8672 din 06.08.2018
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada
13.08.2018-17.08.2018, pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de Guard,
la Serviciul Pază Obiective din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
Având în vedere prevederile art.15 lit.a) şi art.20 din H.G.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 cu modificările și completările ulterioare, comisia
de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Serviciul Pază Obiective
2 Posturi : Guard
Rezultatul
Nr.
Numele şi prenumele candidaților
selecţiei
Motivul respingerii dosarului
crt.
dosarelor
1. ARSENE CRISTIAN -VALENTIN ADMIS
BIZĂU BENIAMIN-ION
RESPINS
Lipsă documente care să ateste nivelul
studiilor și vechimea în muncă, lipsă
2.
atestat profesional și adeverință
medicală
Admis cu mențiunea că până la proba
scrisă(13.08.2018) va prezenta atestatul
profesional potrivit prevederilor Legii
3. CAMEN MARIO
ADMIS
nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor
CORBEANU CLAUDIU-DAN
RESPINS
Lipsă documente care să ateste nivelul
studiilor și vechimea în muncă, lipsă
4.
atestat profesional și adeverință
medicală
5. DANCI GAVRILĂ
ADMIS
ADMIS
6. ȘURUBARU VASILE-ADRIAN
ADMIS
7. VEREHA-MOROȘAN ELENA
 Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 13.08.2018, ora 10.00, la sediul
Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, având asupra lor actul de identitate şi instrumentul de
scris (de culoare albastră).
 Afişat astăzi, 06.08.2018, ora 13:30, la sediul/site-ul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara .
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecției dosarelor pot formula contestaţie în termen de
cel mult o zi lucrătoare de la afişare, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011 privind 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, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la
secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Secretariat,
Serviciul Resurse Umane

