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       Anexa nr.1 

       Nr.31826/11.11.2021                

                                                                                                                                                   

 

REZULTAT FINAL 

 

 

al concursului organizat in data de 11.11.2021, in baza Anuntului nr. 30432/28.10.2021.pentru ocuparea 

postului vacant de INCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE APA PE DURATA SUSPENDARII CIM A 

TITULARULUI DE POST in cadrul SERVICIUL CITIRI  DEBRANSARI -1 POST, in baza Anuntului nr. 

30432/28.10.2021. 

     Pentru sustinerea probei scrise de specialitate, candidata va avea acces in sediul societatii cu respectarea 

Anexei nr.3 privind MĂSURILE pentru diminuarea impactului tipului de risc -  H.G.nr 1183/2021 - Art. (4) 

Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, 

contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă 

publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi a persoanelor care se 

prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice 

centrale şi locale,  regiilor  autonome  şi  operatoriilor  economici  cu  capital  public este  permis  doar  celor  

care  fac  dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia 

cu virusul SARS-CoV-2  nu  mai  vechi  de  48  de  ore,  respectiv  care  se  află  în  perioada  cuprinsă  între  a  

15-a  zi  şi  a  180-a  zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 

 

Nr. 

crt 
Nume candidat 

Rezultat proba 

scrisa test grila 
Rezultat interviu 

Rezultat final  

 
Clasament 

1. 
GHITA 

CRISTINA 

95 puncte 

Admis 

Motivare: A obtinut 

minim 50 de puncte la 

proba scrisa 

 

90 puncte 

ADMIS 

Motivare: A obtinut 

minim 50 de puncte 

la proba practica 

 

185 puncte ADMIS 
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