
                                                        LISTA 

              cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.03.2022 ora 10.00 la  

   concursul pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de executie 

de Referent de specialitate I-Secretariat in cadrul Federatiei Romane de Rugby 

 

     

In conformitate cu prevederile art.20 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea  

regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele 

rezultate: 

 
Nr. 

crt. 

Numele si Prenumele Punctaj proba scrisa  Rezultat 

1. CRINTEA MADALINA   81 puncte ADMIS 

 

Contestaţiile privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea 

postului contractual temporar vacant de executie de Referent de specialitate I-

Secretariat in cadrul Federatiei Romane de Rugby din data de 10.03.2022 ora 10.00, 

pot fi depuse până la data de 11.03.2022, ora 16.30, la sediul Federatiei Romane de 

Rugby din Bucuresti, bld.Marasti, nr.18-20, sector 1. 

 

Candidatii admisi la proba scrisa vor sustine proba interviu la data de 15.03.2022 ora 

10.00 la sediul Federatiei Romane de Rugby din Bucuresti, bld.Marasti, nr.18-20, 

sector 1. 

 

Afișat astăzi, 10.03.2022, ora 16.30, la sediul Federatiei Romane de Rugby din 

Bucuresti, bld.Marasti, nr.18-20, sector 1 şi pe site-ul federatiei www.frr.ro  de către 

secretarul comisiei de concurs. 

 

 

                               SECRETAR COMISIE DE CONCURS 

 

 

 

 

 

 

http://www.frr.ro/


                                                      LISTA 

              cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.03.2022 ora 10.00 la  

   concursul pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de executie 

de Referent de specialitate I-Secretariat in cadrul Federatiei Romane de Rugby 

 

     

In conformitate cu prevederile art.20 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea  

regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele 

rezultate: 

 
Nr. 

crt. 

Numele si Prenumele Punctaj proba scrisa  Rezultat 

1. CRINTEA MADALINA   
 

           

 

Contestaţiile privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea 

postului contractual temporar vacant de executie de Referent de specialitate I-

Secretariat in cadrul Federatiei Romane de Rugby din data de 10.03.2022 ora 10.00, 

pot fi depuse până la data de 11.03.2022, ora 16.30, la sediul Federatiei Romane de 

Rugby din Bucuresti, bld.Marasti, nr.18-20, sector 1. 

 

Candidatii admisi la proba scrisa vor sustine proba interviu la data de 15.03.2022 ora 

10.00 la sediul Federatiei Romane de Rugby din Bucuresti, bld.Marasti, nr.18-20, 

sector 1. 

 

 

COMISIE DE CONCURS 

                                                

 

Presedinte - Ionel Mihaila                                                  __________________ 

 

 

Membru    - Andreea Smeu Tanase                                   __________________ 

 

 

Membru    - Mirela Basescu                                               __________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


