
Selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare
contractual vacant de 

 
În conformitate cu prevederile
regulamentului-cadru privind 
vacant sau temporar vacant corespunzător
promovare în grade sau trepte
contractual din sectorul bugetar
constituită în baza deciziei nr. 
Focșani, a procedat la verificarea
ocuparea postului contractual vacant de
Sport. 
Pentru participarea la concurs au fost
Nr. 
crt. 

Nume prenume candidat

1 Lupsa Petrica 
2 Petea George Mihai 
Rezultatele verificării dosarelor
pentru ocuparea postului contractual vacant  de
compartimentului Sport, sunt următoarele:
Nr. 
crt. 

Nume prenume candidat

1 Lupsa Petrica 
2 Petea George Mihai 
Contestațiile cu privire la rezultatul
16.11.2021 ora 12 la sediul Clubului
Afișat azi, 15.11.2021, ora 14.0
 
Comisie concurs: 
 
Președinte : Popa Vasile Mugurel
Membrii:     Pendus Rodica 
           Rădulescu Nicu 
     

           

 

 

 
 

Clubul
 

Proces verbal 
dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea

contractual vacant de antrenor Box 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru
 stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
trepte profesionale imediat superioare a personalului 

bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, 
deciziei nr. 21/25.10.2021 a Directorului Clubului

șani, a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul
postului contractual vacant de antrenor box din cadrul Compartimentului

participarea la concurs au fost depuse un număr de 2 dosare de înscriere
candidat Nr. și dată 

înregistrare 
dosar 

1310/12.11.2021 
1313/15.11.2021 

elor de înscriere pentru concursul din data de 
postului contractual vacant  de antrenor 

, sunt următoarele: 
Nume prenume candidat Rezultat selecție dosare

Respins (cnf. PV 1314/15.11.2021
Admis 

la rezultatul selecției dosarelor se pot depune
Clubului Sportiv Unirea Focșani, str. Aleea 

00 la sediul Clubului Sportiv Unirea Focșani.

Popa Vasile Mugurel 

     
Secretar comisie 

    Gabor Victor  

Clubul Sportiv “Unirea” Focşani 

ocuparea postului 

Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  
generale de ocupare a unui post 

și a criteriilor de 
superioare a personalului 

comisia de concurs, 
Clubului Sportiv Unirea 

și la concursul pentru 
Compartimentului 

de înscriere astfel: 

concursul din data de 17.11.2021 
antrenor box din cadrul 

ție dosare 

PV 1314/15.11.2021) 

dosarelor se pot depune până la data de 
 Stadionului nr. 2 
șani. 

  

 
 
Nr. 1315 
Data  
15.11.2021 


