ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

NECLASIFICAT
Exemplar unic

Clubul Sportiv al Armatei „STEAUA”
BUCUREŞTI

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
Postul vacant: muncitor calificat IV (instalator instalaţii sanitare) la sala de sport „Mihai Viteazul”
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Rezultatul
selecţiei
dosarelor de
concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

Berechet Vili1

Admis

--

2.

Marin Adrian

Admis

--

3.

Stadniciuc Matei-Marian

Admis

--

4.

Ţurcanu Gheorghe

Respins

Din documentele depuse de candidat nu reiese că are
vechime în specialitate de 6 luni aşa cum este
prevăzut la condiţii specifice în anunţul de concurs

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba practică în data de 04.09.2019, începând
cu ora 1030, la complexul sportiv „Steaua-Ghencea” al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, situat în
Bulevardul Ghencea nr. 45, sector 6, Bucureşti.
Pentru susţinerea probei practice, candidaţii ale căror dosare au fost „admise” se vor prezenta la
complexul sportiv „Steaua-Ghencea” al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, situat în Bulevardul Ghencea
nr. 45, sector 6, Bucureşti în data de 04.09.2019, până la ora 1010.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de
30.08.2019, ora 1600, 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.
Eventualele contestaţii se depun la sediul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, la secretarul Comisiei
de soluţionare a contestaţiilor, tel. 021.413.60.07, int. 143.

1

În locul certificatului de cazier judiciar, candidatul Berechet Vili a depus o declaraţie pe propria-răspundere că nu are
antecedente penale. Potrivit art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: „…candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului”
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