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ANUNŢ 

CU REZULTATELE FINALE  ALE CONCURSULUI  
 pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat III (bucătar) 

  din cadrul microstructurii Popotă /Pluton logistic  
 
         În urma desfăşurării concursului de încadrare a postului de Muncitor calificat III (bucătar) din cadrul 
microstructurii Popotă /Pluton logistic, s-au obţinut următoarele rezultate finale: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Punctaj 
proba scrisă 

Punctaj interviu Punctaj  
final al 

concursului 

Admis/ 
Respins 

1. 
Burcea 
Mihaela-Sorina 

100 puncte 85,33 puncte 92,66 puncte ADMIS 

2. Manea Adrian 100 puncte 60,83 puncte 80,41 puncte ADMIS 

3. 
Ene Larisa-
Elena 

85 puncte 67,16 puncte 76,08 puncte ADMIS 

4. Marin Mariana 80 puncte 62,66 puncte 71,33 puncte RESPINS 
5. Florea Iulian 90 puncte 51 puncte 70,50 puncte RESPINS 

6. 
Chingaru 
Nicușor-
Valentin 

85 puncte 55 puncte 70 puncte RESPINS 

7. 
Căniță Mihaela-
Adina 

85 puncte 50,16 puncte 67,58 puncte RESPINS 

8. 
Constantin 
Liliana 

80 puncte 46,50 puncte 63,25 puncte RESPINS 

9. Duță Constantin 70 puncte 38,16 puncte 54,08 puncte RESPINS 
10. Ilie Nicolae 90 puncte NEPREZENTAT -  RESPINS 

Candidaţii declaraţi „Admis” au ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 27.07.2021,  

potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) 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.  

 
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidaţii declaraţi „Admis” la concurs 

pot solicita, până la data de 15.07.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 

de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 

alin.(2) din Hotărârea Guvernului  nr.286/2011. Cererea se depune la sediul U.M.01225 Piteşti, Str. 
Trivale nr. 16, Persoana de contact Plt.adj.pr. MANDA ADRIAN (5045/170).           

Candidaţii declaraţi „Admis” vor efectua fișa medicală pentru angajare la Spitalul Militar de 

Urgență “ION JIANU” PITEȘTI până pe data de 23.07.2021, fișa medicală fiind adusă la structura 
Personal a instituției angajatoare.         

 


