
R O M Â N I A
JUDETUL ARGEŞ

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI
MUNICIPIULUI PITESTI

Piteşti, Str. CALEA BUCUREŞTI, Bloc U3, Parter; Cod poştal : 110134
Telefon: 0248-210380 ; Fax: 0248-210280, C.I.F.: RO 18812396

_______________________________________________________________________________
Anexă la Procesul-verbal nr. 14183/02.08.2022

Afișat astăzi, 02.08.2022, ora 14:10

REZULTATELE
obţinute la proba scrisă - 01.08.2022, ora 10:00, respectiv ora 12:00

din cadrul examenului/concursului organizat pentru ocuparea a 8 posturi vacante, de execuție,
de la Serviciul Administrare Baze Sportive și Sala Polivalentă

Nr.
crt.

Postul
pentru care candidează

Numărul de înregistrare
al dosarului

candidatului/data
înregistrării

Rezultat
obţinut la

proba scrisă
(punctaj)

Admis /
Respins

Observaţii

1. Referent treapta IA
(1 post vacant)

12939/18.07.2022 70 admis -
13067/19.07.2022 27,5 respins

punctajul minim de
promovare este de 50

de puncte

13404/21.07.2022 25,5 respins
13075/19.07.2022 25 respins
13419/22.07.2022 22,5 respins
13464/22.07.2022 20 respins
13248/20.07.2022 19 respins
12916/18.07.2022 7,5 respins
13034/19.07.2022 0 respins
13279/21.07.2022 - respins nu s-au prezentat la

proba scrisă13410/22.07.2022 - respins

2. Inspector treapta IA
(1 post vacant)

13401/21.07.2022 75 admis -
12989/18.07.2022 72,5 admis -
13137/20.07.2022 57,5 admis -
13198/20.07.2022 42,5 respins

punctajul minim de
promovare este de 50

de puncte

13412/22.07.2022 30 respins
13191/20.07.2022 15 respins
13253/21.07.2022 15 respins
12888/15.07.2022 10 respins
13374/21.07.2022 - respins nu s-au prezentat la

proba scrisă13402/21.07.2022 - respins

3. Administrator
treapta I

(1 post vacant)

13180/20.07.2022 63 admis -
13442/22.07.2022 50 admis -
12987/18.07.2022 30 respins punctajul minim de

promovare este de 50
de puncte

13169/20.07.2022 27,5 respins
12984/18.07.2022 8 respins

4. Casier
(1 post vacant)

12632/13.07.2022 63 admis -
13211/20.07.2022 35,5 respins punctajul minim de

promovare este de 50
de puncte

13181/20.07.2022 32,5 respins

12960/18.07.2022 - nu s-au prezentat la
proba scrisă13149/20.07.2022 -

13247/20.07.2022 -
5. Muncitor calificat

treapta I - electrician
(2 posturi vacante)

12903/15.07.2022 100 admis -

13012/18.07.2022 78 admis -



6. Îngrijitor - îngrijitor
clădiri

(2 posturi vacante)

12743/14.07.2022 80 admis
12778/14.07.2022 80 admis
12847/15.07.2022 40 respins punctajul minim de

promovare este de 50
de puncte

12944/18.07.2022 40 respins
13008/18.07.2022 20 respins
13163/20.07.2022 - nu s-a prezentat la

proba scrisă

Notă 1: Contestaţiile se pot depune la sediul instituţiei în termen de cel mult 24 ore de la data afişării
rezultatului probei scrise.

Notă 2: În baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru probele concursului,
punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) Pentru proba scrisă punctajul este de 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 50 puncte;
b) Pentru proba practică punctajul este de 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 50

puncte;
c) Pentru proba interviu punctajul este de 100 de puncte; punctajul minim de promovare este de 50

puncte.

Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte la oricare dintre probe sunt declaraţi “respinşi”.

ATENȚIE:
I. Candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă și sunt înscriși pentru postul de referent treapta
IA, inspector treapta IA, administrator treapta I și casier sunt așteptați în data de 03.07.2022 ora 14.00
pentru a susține proba practică,

II. Candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă și sunt înscriși pentru posturile de muncitor
calificat treapta I-electrician și îngrijitor-îngrijitor clădiri sunt așteptați în data de 05.07.2022 ora 10.00
pentru a susține proba interviu.

Secretarul comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
Monica-Magdalena OLTEANU


