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ANUNŢ 
privind Graficul si orele de desfăşurare a 

probei eliminatorii evaluarea performanţelor fizice 
la concursul pentru ocuparea postului de 
ofiţer specialist II Avizare-Autorizare 

 
Loc de desfăşurare: sala de sport a Colegiului Tehnic “Traian Vuia” Satu Mare,  
 B-dul Cloşca nr. 72/A. 

           Data: 07.06.2018, ora 09.00 Ora prezentării candidaţilor: 08.40 
 
 

           Ora începerii probei: 09.00 
 

Menţiuni: 
a) candidaţii se vor prezenta cu echipament sportiv adaptat anotimpului pentru 

susţinerea probei. Nu vor putea susţine proba candidaţii care nu au echipament sportiv 
(şort/trening, tricou sau maiou, pantofi sport); 

b) susţinerea probei se va efectua pe baza cărţii de identitate; 
c) candidaţilor le este interzis accesul în sala de sport cu telefoane mobile sau altă 

aparatură de înregistrare audio-video; 
d) candidaţii vor susţine proba în ordinea alfabetică , conform tabelului; 
e) proba va fi înregistrată audio-video. 
f) accesul în sala de desfăşuarare a probei de evaluare a performanţelor fizice, este 

permis doar candidaţilor, comisiei de concurs, secretarul comisiei de concurs şi 
specialişti din structurile cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor/informatică/similar, 
pentru înregistrarea probei de concurs. 

 Pentru evitarea oricăror interpretări eronate a baremului menţionat la proba sportivă, 
respectiv timpul de 1’05“ facem precizarea că, pentru a obţine calificativul final – 
“promovat” la proba eliminatorie – traseu practic – aplicativ, candidatul trebuie să obţină un 
timp final de cel mult 1’05“.Orice timp final obţinut de candidat peste cel precizat conduce 
la acordarea calificativului final “nepromovat”. 
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Lista candidaţilor 

care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea probei  
de evaluare a performanţelor fizice - 

traseu practic – aplicativ 
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Obs 

1 CONDOR NICOLAE SERGIU 
2 FERNEA FLORIN IOAN 
3 GAVRĂU CLAUDIU MIHAI 
4 LIEBER REMUS ADRIAN 
5 LOLOŞ CIPRIAN IOAN 
6 MOISA VASILE FLORIN 
7 ORTUTAI MIHAI MARIAN 
8 POR PAULA CĂTĂLINA 
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