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ANUNŢ 
 

 

     Comisiile de concurs aprobate de conducerea Institutului comunică rezultatele de la interviul desfăsurat    

  în data de  27.02.2023 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante contractuale  

  de  execuție:  

- 1 post referent de specialitate gradul I (S)- Compartiment securitatea muncii,PSI in cadrul  Serviciului 

Tehnic 

Nr.crt. Cod numeric pentru identificare 

( numarul de inregistrare al dosarului) 

Punctaj interviu   Admis/Respins  

1 1514 80 puncte  Admis  

- 1 post inginer debutant (S) – Com partiment securitatea muncii,PSI in cadrul  Serviciului Tehnic 

Nr.crt. Cod numeric pentru identificare 

( numarul de inregistrare al dosarului) 

Punctaj interviu   Admis/Respins  

1 1908 44.33  Respins  

2 1954 44.33 Respins  

- 2 posturi sofer II (M) –  Activitate conducere auto 

Nr.crt. Cod numeric pentru identificare 

( numarul de inregistrare al dosarului) 

Punctaj interviu   Admis/Respins  

1 1771 90 puncte  Admis 

2 1925 90 puncte Admis  

- 1 post muncitor calificat tr.  IV lacatus mecanic(M/G) – Activitate de Întreținere și reparații sediul 

Otopeni 

Nr.crt. Cod numeric pentru identificare 

( numarul de inregistrare al dosarului) 

Punctaj interviu   Admis/Respins  

1 1644 80 puncte  Admis  

- 1 post  muncitor calificat tr. I tâmplar (M/G)– Activitate de Întreținere și reparații sediul central 

Nr.crt. Cod numeric pentru identificare 

( numarul de inregistrare al dosarului) 

Punctaj interviu   Admis/Respins  

1 1639 81.66 puncte  Admis 

- 3 posturi muncitor necalificat  I (G) – Bloc alimentar sediul Otopeni  

Nr.crt. Cod numeric pentru identificare 

( numarul de inregistrare al dosarului) 

Punctaj interviu   Admis/Respins  

1 1388 80 puncte  Admis  

2 1582 75 puncte  Admis  

3 1964 80 puncte  Admis  

 

Anunțul cu rezultatele finale ale concursului ( media punctajelor de la proba scrisă și interviu) cu mențiunea 

,,admis,, sau ,,respins,,  va fi afișat conform calendarului de concurs în data de 01.03.2023. 
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