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ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI 

pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de consilier gradul III, 
Biroul istorie militară contemporană, Secţia programe studii de istorie militară 

din cadrul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară
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concursului1

ADMIS/
RESPINS

1 . CR-14 din 11.01.2022 82,67 91,67 95,67 90,00 ADMIS
2. CR-25 din 13.01.2022 76,67 84,67 93,33 84,89 RESPINS
3. CR-22 din 12.01.2022 78,33 84,33 88,00 83,55 RESPINS
4. CR-10 din 10.01.2022 50,00 36,00 - - RESPINS
5. CR-6 din 05.01.2022 - - - - RESPINS
Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post maxim 15 zile 
calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, 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 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, candidatul declarat „ADMIS” la concurs 
poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului final al concursului, un 
termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării 
rezultatului concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. 
Cererea se depune la sediul unităţii angajatoare: Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie 
militară, str. Constantin Miile nr. 6, sector 1, Bucureşti, persoană de contact: DRĂGHIA LUMINIŢA, 
telefon 021-313.86.89/int. 158.

Secretar: p.c.c. DRĂGHIA LUMINIŢA

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL INSTITUTULUI PENTRU STUDII POLITICE 
DE APĂRARE ŞI ISTORIE MILITARĂ, ASTĂZI 01.02.2022, ORA 12.00.

OFIŢER DE SERVICIU:
P.c.c.

Matei Violeta

1 Media aritmetică a punctajelor celor trei probe.
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