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Rezultatul probei scrise 

la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de  Magaziner, tr.I la 
Birou Administrare Piețe, Obor și Cimitire din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, 

Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani. 

 

Având în vedere prevederile HG 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, modificată și completată prin HG. 

Nr.1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

 

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare 

dosar 

Funcţia pentru care candidează Punctajul 

probei scrise 

Rezultatul 

probei scrise 

1. 145/29.12.2020 Magaziner, tr.I   in cadrul biroului 
administrare piete, obor si cimitire 

30.33 puncte Respins 

2. 37/06.01.2021 Magaziner, tr.I   in cadrul biroului 
administrare piete, obor si cimitire 

60.33 puncte Admis 

3. 18/05.01.2021 Magaziner, tr.I   in cadrul biroului 
administrare piete, obor si cimitire 

2.00 puncte Respins 

4. 06/04.01.2021 Magaziner, tr.I   in cadrul biroului 
administrare piete, obor si cimitire 

3.33 puncte Respins 

5. 28/06.01.2021 Magaziner, tr.I   in cadrul biroului 
administrare piete, obor si cimitire 

0.00 puncte Respins 

6. 15/05.01.2021 Magaziner, tr.I   in cadrul biroului 
administrare piete, obor si cimitire 

20.33 puncte Respins 

7. 27/06.01.2021 Magaziner, tr.I   in cadrul biroului 
administrare piete, obor si cimitire 

 Absent 

8. 31/06.01.2021 Magaziner, tr.I   in cadrul biroului 
administrare piete, obor si cimitire 

 Absent 

 

▪ Afişat astăzi, 14 ianuarie 2021, ora 1415, la sediul SPAPOC, din Pietonalul Transilvaniei, nr.2. 

▪ Contestaţiile se vor depune la sediul  SPAPOC, din Pietonalul Transilvaniei, nr.2. până la data de 

15 ianuarie 2021 ora 1415. 

▪ Candidații declarați admiși vor sustine proba interviu în data de 18 ianuarie 2021 ora 0900. 

 

▪    Candidatii declarați respinși se vor prezenta pentru ridicarea dosarului de înscriere la concurs 

în termen de maxim 30  de zile calendaristice de la data afișării rezultatului final al concursului. După 

acest termen documentele din dosar se casează. 

 

                   Secretar comisie 

 

 


