
                           MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAȚIONALE   ȘI  CERCETĂRII  ȘTIINȚIFICE 
                              INSPECTORATUL ŞCOLAR    JUDEŢEAN  BACĂU 

                             COLEGIUL NAŢIONAL “FERDINAND I”  BACĂU 
                                          Strada George  Bacovia nr.45 Bacău 
                                                  Tel: 0234 – 513565,Fax: 0234/5 

Nr . 4023  din 28.06. 2016 
 
 

A N U N Ţ 
afișat astăzi 28 iunie 2016, ora 16,15 

privind analiza şi selecţia dosarelor depuse pentru concursul de  ocupare a postului 
contractual  vacant pe perioadă nedeterminată, cu studii medii, de supraveghetor de 
noapte,  si organizarea concursului:  

1. Dosare   depuse –  1 dosar: Stoica A. Elena-Cristina; 
 

2. Dosare  admise  – 1 dosar:  Stoica A. Elena-Cristina; 
 

3. În conformitate cu  art.1, alin 2 din  Hotărârea   Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I,  nr.221 din 31 martie 2011, privind  aprobarea   Regulamentului-cadru 

privind stabilirea  principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant 

corespunzător funţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  

modificată prin  H.G. nr.1027/2014 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I  nr. 854 din 24 noiembrie 

2014),  

s-a hotărât ocuparea postului contractual vacant pe durată nedeterminată cu studii 

medii, de supraveghetor de noapte  prin examen în loc de concurs, fiind  inscris si 

admis  un singur candidat.  Desfăşurarea examenului va avea loc la cabinetul de 

biologie, corpul A,  după următorul calendar: 

a) 30.06.2016  – ora 1o,oo – proba scrisă  3 ore; 

b) 30.06.2016 – ora 13,3o  - afişarea rezultatelor la proba scrisă 

c) 30.06.2016 –  ora 13,3o – 14,00,  posibilitatea de contestare a punctajului 

obţinut la proba scrisă; 

d) 30.06..2016 –ora 14.30- afișarea rezultatelor de la proba scrisa dupa 

contestatii; 

e) 30.06..2016 – ora 14,3o – desfăşurarea interviului,  

f) 30.06.2016 –  ora  15,30 afişarea rezultatului la interviu ; 

g) 30.06..2016 –  ora 15.30-15.45 – posibilitate de contestare a rezultatelor 

interviului; 

h) 30.06.2016 –  ora 16.00 – afisare rezultate interviu dupa contestatii; 

i) 30.06..2016 –  ora 16,oo – afişarea rezultatelor finale 

4. Relaţii suplimentare  se obţin de la secretarul comisiei, doamna Maria Bălinişteanu, 

secretariatul Colegiului Naţional “Ferdinand I” Bacău, la telefonul  nr. 0234/513565 

Preşedinte  comisie, 

Profesor Vasile Stoica 
Dact.M.B. 
Nr.ex.2/2016 
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           Nr . 4022  din   28  iunie  2016 
 

                        
 

A N U N Ţ 
 

afișat astăzi 28 iunie 2016, ora 16,15 
Conform  Hotărârii  Guvernului nr.286/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  

nr.221 din 31 martie 2011, privind  aprobarea   Regulamentului-cadru privind stabilirea  

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzător 

funţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  

modificată prin  H.G. nr.1027/2014 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I  nr. 854 din 24 

noiembrie 2014), dacă după selecția  dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea 

postului contractual vacant pe durată nedeterminată cu stduii medii de supraveghetor de 

noapte, afișate cu mențiunea “ admis” nu s-a depus  nicio contestație, doamna Stoica A. 

Elena-Cristina este ADMISă să participe la concurs, proba scrisă din data de 30 iunie 2016.: 

 

Preşedinte  comisie, 

Profesor Vasile Stoica 

 

 

 
Dact.M.B. 
Nr.ex.2/2016 
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A N U N Ț 

Nr. 3993  din 27 iunie 2016 

Cuprinzând   REZULTATUL  selecției  dosarelor  de  concurs   pentru ocuparea 

postului contractual  vacant pe durată nedeterminată de supraveghetor de noapte, studii 

medii.  

Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUNELE CANDIDATULUI Nr.înregistrare dosar Observaţii 

1. STOICA A. ELENA-CRISTINA 3915/21.06.2016 ADMIS 

 
 
Afișat astăzi:   27 iunie  2016, ora  1o,oo 
 
Posibilitate   depunere  de  contestatii  28  iunie 2016, orele 8,oo-16,oo. 
 
 

 
PREȘEDINTE comise de concurs,  

Profesor  Stoica Vasile 

  

 

Dact.M.B. 
Nr.ex.2/2016 
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