
 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
SERVICI I PUBLICE FOCŞANI 
Strada Mărăşeşti – nr 76 – etajul II 
ANEXĂ  
 

CALENDAR CONCURS 
pentru concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției 

contractuale vacantă de muncitor calificat IV – fochist la Serviciul spații verzi – Producerea 
materialului dendrofloricol – seră – pepinieră Mândrești – 1 post  

 
 

Denumire probă 

 
Perioadă 

Perioadă depunere dosare concurs/examen la sediul instituției din 
Focșani , strada Mărășești , nr 76 , etajul II , Birou personal – juridic – 
securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 21.12.2021 – 
ora 07,30 până la data de 
03.01.2022 – ora 16,00 

Afișare selecție dosare concurs/examen  la sediul instituției, avizier 05.01.2022 – ora 08,00 

Depunere contestații la etapa de selecție dosare concurs - Birou 
personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 05.01.2022 – ora 
08,00 până la data de 

06.01.2022 – ora 08,00 
Afișare soluționare contestații la etapa de selecție dosare concurs la 
sediul instituției, avizier 

07.01.2022 – ora 08,00 

Proba scrisă  – la sediul instituției, Sala de ședințe 11.01.2022 – ora 08,00 

Afișare rezultate proba scrisă  – sediul instituției, avizier 12.01.2022 – ora 08,00 

Depunere contestații rezultate probă scrisă  - Birou personal – juridic 
– securitate și sănătate în muncă și PSI 

De la 12.01.2022 – ora 08,00 
până la 13.01.2022 – ora 08,00 

Afișare soluționare contestații rezultate proba scrisă la sediul 
instituției, avizier 

14.01.2022 – ora 08,00 

Proba interviu – sediul instituției, Sala de ședințe 17.01.2022 – ora 08,00 

Afișare rezultate probă interviu – sediul instituției, avizier 18.01.2022 – ora 08,00 

Depunere contestații rezultate probă interviu - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 18.01.2022 – ora 
08,00 până la data de 

19.01.2022 – ora 08,00 
Afișare soluționare contestații rezultate proba interviu  – sediul 
instituției , avizier 

20.01.2022 – ora 08,00 

Afișare rezultat final concurs / examen - sediul instituție, avizier 20.01.2022 – ora 08,00 

 

           DIRECTOR,            Secretar comisie concurs, 
    JUR. DOCHIOIU COSTEL                                                   EC. PORUMBOIU MANUELA 
 
 



 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
SERVICI I PUBLICE FOCŞANI 
Strada Mărăşeşti – nr 76 – etajul II 
ANEXĂ  
 

CALENDAR CONCURS 
pentru concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor 

contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat I și muncitor necalificat II la Serviciul 
de gestionare a câinilor fără stăpân – 4 posturi 

 
 

Denumire probă 

 
Perioadă 

Perioadă depunere dosare concurs la sediul instituției din Focșani, 
strada Mărășești, nr. 76, etajul II, Birou personal – juridic – securitate 
și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 21.12.2021 – 
ora 07,30 până la data de 
03.01.2022 – ora 16,00 

Afișare selecție dosare concurs la sediul instituției, avizier 05.01.2022 – ora 09,00 

Depunere contestații la etapa de selecție dosare concurs - Birou 
personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 05.01.2022 – ora 
09,00 până la data de 

06.01.2022 – ora 09,00 
Afișare soluționare contestații la etapa de selecție dosare concurs la 
sediul instituției, avizier 

07.01.2022 – ora 09,00 

Proba practică – la sediul Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân de la Golești 

11.01.2022 – ora 09,00 

Afișare rezultate proba practică – sediul instituției, avizier 12.01.2022 – ora 09,00 

Depunere contestații rezultate probă practică - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI 

De la 12.01.2022 – ora 09,00 
până la 13.01.2022 – ora 09,00 

Afișare soluționare contestații rezultate proba practică la sediul 
instituției, avizier 

14.01.2022 – ora 09,00 

Proba interviu – sediul instituției , Sala de ședințe 17.01.2022 – ora 09,00 

Afișare rezultate probă interviu – sediul instituției, avizier 18.01.2022 – ora 09,00 

Depunere contestații rezultate probă interviu - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 18.01.2022 – ora 
09,00 până la data de 

19.01.2022 – ora 09,00 
Afișare soluționare contestații rezultate proba interviu – sediul 
instituției, avizier 

20.01.2022 – ora 09,00 

Afișare rezultat final concurs - sediul instituției, avizier 20.01.2022 – ora 09,00 

 

           DIRECTOR,            Secretar comisie concurs, 
   JUR. DOCHIOIU COSTEL                                                    EC. PORUMBOIU MANUELA 
 
 



 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
SERVICI I PUBLICE FOCŞANI 
Strada Mărăşeşti – nr 76 – etajul II 
ANEXĂ  
 

CALENDAR CONCURS 
pentru concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției 

contractuale vacantă de muncitor necalificat I la Biroul peisagistică – 1 post 
 
 

Denumire probă 

 
Perioadă 

Perioadă depunere dosare concurs la sediul instituției din Focșani, 
strada Mărășești, nr. 76, etajul II, Birou personal – juridic – securitate 
și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 21.12.2021 – 
ora 07,30 până la data de 
03.01.2022 – ora 16,00 

Afișare selecție dosare concurs la sediul instituției, avizier 05.01.2022 – ora 10,00 

Depunere contestații la etapa de selecție dosare concurs - Birou 
personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 05.01.2022 – ora 
10,00 până la data de 

06.01.2022 – ora 10,00 
Afișare soluționare contestații la etapa de selecție dosare concurs la 
sediul instituției, avizier 

07.01.2022 – ora 10,00 

Proba practică  – la punctul de lucru de la Sera – pepiniera Mândrești. 11.01.2022 – ora 10,00 

Afișare rezultate proba practică – sediul instituției, avizier 12.01.2022 – ora 10,00 

Depunere contestații rezultate probă practică - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI 

De la 12.01.2022 – ora 10,00 
până la 13.01.2022 – ora 10,00 

Afișare soluționare contestații rezultate proba practică la sediul 
instituției, avizier 

14.01.2022 – ora 10,00 

Proba interviu – sediul instituției , Sala de ședințe 17.01.2022 – ora 10,00 

Afișare rezultate probă interviu – sediul instituției, avizier 18.01.2022 – ora 10,00 

Depunere contestații rezultate probă interviu - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 18.01.2022 – ora 
10,00 până la data de 

19.01.2022 – ora 10,00 
Afișare soluționare contestații rezultate proba interviu – sediul 
instituției, avizier 

20.01.2022 – ora 10,00 

Afișare rezultat final concurs - sediul instituției, avizier 20.01.2022 – ora 10,00 

 

           DIRECTOR,            Secretar comisie concurs, 

    JUR. DOCHIOIU COSTEL                                                   EC. PORUMBOIU MANUELA 

 

 



DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
SERVICI I PUBLICE FOCŞANI 
Strada Mărăşeşti – nr 76 – etajul II 
ANEXĂ  
 

CALENDAR CONCURS 
pentru concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției 

contractuale vacantă de execuție de inspector de specialitate gradul II - S la Serviciul spații 
verzi – Compartiment întreținere spații verzi, parcuri, grădini publice – 1 post 

 
 

Denumire probă 

 
Perioadă 

Perioadă depunere dosare concurs/examen la sediul instituției din 
Focșani , strada Mărășești , nr 76 , etajul II , Birou personal – juridic – 
securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 21.12.2021 – 
ora 07,30 până la data de 
03.01.2022 – ora 16,00 

Afișare selecție dosare concurs/examen  la sediul instituției, avizier 05.01.2022 – ora 11,00 

Depunere contestații la etapa de selecție dosare concurs - Birou 
personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 05.01.2022 – ora 
11,00 până la data de 

06.01.2022 – ora 11,00 
Afișare soluționare contestații la etapa de selecție dosare concurs la 
sediul instituției, avizier 

07.01.2022 – ora 11,00 

Proba scrisă  – la sediul instituției, Sala de ședințe 11.01.2022 – ora 11,00 

Afișare rezultate proba scrisă  – sediul instituției, avizier 12.01.2022 – ora 11,00 

Depunere contestații rezultate probă scrisă  - Birou personal – juridic 
– securitate și sănătate în muncă și PSI 

De la 12.01.2022 – ora 11,00 
până la 13.01.2022 – ora 11,00 

Afișare soluționare contestații rezultate proba scrisă la sediul 
instituției, avizier 

14.01.2022 – ora 11,00 

Proba interviu – sediul instituției , Sala de ședințe 17.01.2022 – ora 11,00 

Afișare rezultate probă interviu – sediul instituției, avizier 18.01.2022 – ora 11,00 

Depunere contestații rezultate probă interviu - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 18.01.2022 – ora 
11,00 până la data de 

19.01.2022 – ora 11,00 
Afișare soluționare contestații rezultate proba interviu  – sediul 
instituției , avizier 

20.01.2022 – ora 11,00 

Afișare rezultat final concurs / examen - sediul instituției , avizier 20.01.2022 – ora 11,00 

 

           DIRECTOR,            Secretar comisie concurs, 
   JUR. DOCHIOIU COSTEL                                                    EC. PORUMBOIU MANUELA 
 
 
 



 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
SERVICI I PUBLICE FOCŞANI 
Strada Mărăşeşti – nr 76 – etajul II 
ANEXĂ  
 

CALENDAR CONCURS 
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale vacantă de muncitor calificat I la Serviciul reparații străzi, semaforizare, marcaje 

și indicatoare rutiere – Compartiment semaforizare și indicatoare rutiere – 1 post 
 
 

Denumire probă 

 
Perioadă 

Perioadă depunere dosare concurs/examen la sediul instituției din 
Focșani , strada Mărășești , nr 76 , etajul II , Birou personal – juridic – 
securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 21.12.2021 – 
ora 07,30 până la data de 
03.01.2022 – ora 16,00 

Afișare selecție dosare concurs/examen  la sediul instituției , avizier 05.01.2022 – ora 12,00 

Depunere contestații la etapa de selecție dosare concurs - Birou 
personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 05.01.2022 – ora 
12,00 până la data de 

06.01.2022 – ora 12,00 
Afișare soluționare contestații la etapa de selecție dosare concurs la 
sediul instituției , avizier 

07.01.2022 – ora 12,00 

Proba scrisă  – la sediul instituției, Sala de ședințe 11.01.2022 – ora 12,00 

Afișare rezultate proba scrisă  – sediul instituției, avizier 12.01.2022 – ora 12,00 

Depunere contestații rezultate probă scrisă  - Birou personal – juridic 
– securitate și sănătate în muncă și PSI 

De la 12.01.2022 – ora 12,00 
până la 13.01.2022 – ora 12,00 

Afișare soluționare contestații rezultate proba scrisă la sediul 
instituției, avizier 

14.01.2022 – ora 12,00 

Proba interviu – sediul instituției, Sala de ședințe 17.01.2022 – ora 12,00 

Afișare rezultate probă interviu – sediul instituției, avizier 18.01.2022 – ora 12,00 

Depunere contestații rezultate probă interviu - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 18.01.2022 – ora 
12,00 până la data de 

19.01.2022 – ora 12,00 
Afișare soluționare contestații rezultate proba interviu  – sediul 
instituției, avizier 

20.01.2022 – ora 12,00 

Afișare rezultat final concurs / examen - sediul instituției, avizier 20.01.2022 – ora 12,00 

 

           DIRECTOR,            Secretar comisie concurs, 
   JUR. DOCHIOIU COSTEL                                                    EC. PORUMBOIU MANUELA 
 
 



 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
SERVICI I PUBLICE FOCŞANI 
Strada Mărăşeşti – nr 76 – etajul II 
ANEXĂ  
 

CALENDAR CONCURS 
pentru concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției 

contractuale vacantă de muncitor necalificat I la Serviciul reparații străzi, semaforizare, 
marcaje și indicatoare rutiere – Compartiment semaforizare și indicatoare rutiere – 1 post 

 
 

Denumire probă 

 
Perioadă 

Perioadă depunere dosare concurs la sediul instituției din Focșani, 
strada Mărășești, nr. 76, etajul II, Birou personal – juridic – securitate 
și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 21.12.2021 – 
ora 07,30 până la data de 
03.01.2022 – ora 16,00 

Afișare selecție dosare concurs la sediul instituției, avizier 05.01.2022 – ora 13,00 

Depunere contestații la etapa de selecție dosare concurs - Birou 
personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 05.01.2022 – ora 
13,00 până la data de 

06.01.2022 – ora 13,00 
Afișare soluționare contestații la etapa de selecție dosare concurs la 
sediul instituției, avizier 

07.01.2022 – ora 13,00 

Proba practică  – la sediul instituției 11.01.2022 – ora 13,00 

Afișare rezultate proba practică – sediul instituției, avizier 12.01.2022 – ora 13,00 

Depunere contestații rezultate probă practică - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI 

De la 12.01.2022 – ora 13,00 
până la 13.01.2022 – ora 13,00 

Afișare soluționare contestații rezultate proba practică la sediul 
instituției, avizier 

14.01.2022 – ora 13,00 

Proba interviu – sediul instituției , Sala de ședințe 17.01.2022 – ora 13,00 

Afișare rezultate probă interviu – sediul instituției, avizier 18.01.2022 – ora 13,00 

Depunere contestații rezultate probă interviu - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 18.01.2022 – ora 
13,00 până la data de 

19.01.2022 – ora 13,00 
Afișare soluționare contestații rezultate proba interviu – sediul 
instituției, avizier 

20.01.2022 – ora 13,00 

Afișare rezultat final concurs - sediul instituției, avizier 20.01.2022 – ora 13,00 

 

           DIRECTOR,            Secretar comisie concurs, 

    JUR. DOCHIOIU COSTEL                                                   EC. PORUMBOIU MANUELA 
 



 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
SERVICI I PUBLICE FOCŞANI 
Strada Mărăşeşti – nr 76 – etajul II 
ANEXĂ  
 

CALENDAR CONCURS  
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției 

contractuale de execuție vacantă de șofer I la Serviciul mecanizare – 2 posturi 
 
 

Denumire probă 

 
Perioadă 

Perioadă depunere dosare concurs la sediul instituției din Focșani, 
strada Mărășești, nr. 76, etajul II, Birou personal – juridic – securitate 
și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 21.12.2021 – 
ora 07,30 până la data de 
03.01.2022 – ora 16,00 

Afișare selecție dosare concurs la sediul instituției, avizier 05.01.2022 – ora 14,00 

Depunere contestații la etapa de selecție dosare concurs - Birou 
personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 05.01.2022 – ora 
14,00 până la data de 

06.01.2022 – ora 14,00 
Afișare soluționare contestații la etapa de selecție dosare concurs la 
sediul instituției, avizier 

07.01.2022 – ora 14,00 

Proba scrisă  – la sediul instituției  , Sala de ședințe 11.01.2022 – ora 14,00 

Afișare rezultate proba scrisă – sediul instituției, avizier 12.01.2022 – ora 14,00 

Depunere contestații rezultate probă scrisă - Birou personal – juridic – 
securitate și sănătate în muncă și PSI 

De la 12.01.2022 – ora 14,00 
până la 13.01.2022 – ora 14,00 

Afișare soluționare contestații rezultate proba scrisă la sediul 
instituției, avizier 

14.01.2022 – ora 14,00 

Proba interviu – sediul instituției , Sala de ședințe 17.01.2022 – ora 14,00 

Afișare rezultate probă interviu – sediul instituției, avizier 18.01.2022 – ora 14,00 

Depunere contestații rezultate probă interviu - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 18.01.2022 – ora 
14,00 până la data de 

19.01.2022 – ora 14,00 
Afișare soluționare contestații rezultate proba interviu – sediul 
instituției, avizier 

20.01.2022 – ora 14,00 

Afișare rezultat final concurs - sediul instituției, avizier 20.01.2022 – ora 14,00 

 

    DIRECTOR,            Secretar comisie concurs, 

 JUR. DOCHIOIU COSTEL                                                      EC. PORUMBOIU MANUELA 
 
 



 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
SERVICI I PUBLICE FOCŞANI 
Strada Mărăşeşti – nr 76 – etajul II 
ANEXĂ  

CALENDAR CONCURS  
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate gradul I – S la Serviciul financiar 

contabil – Compartiment investiții publice – 1 post 
 
 

Denumire probă 

 
Perioadă 

Perioadă depunere dosare concurs la sediul instituției din Focșani, 
strada Mărășești, nr. 76, etajul II, Birou personal – juridic – securitate 
și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 21.12.2021 – 
ora 07,30 până la data de 
03.01.2022 – ora 16,00 

Afișare selecție dosare concurs la sediul instituției, avizier 05.01.2022 – ora 15,00 

Depunere contestații la etapa de selecție dosare concurs - Birou 
personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 05.01.2022 – ora 
15,00 până la data de 

06.01.2022 – ora 15,00 
Afișare soluționare contestații la etapa de selecție dosare concurs la 
sediul instituției, avizier 

07.01.2022 – ora 15,00 

Proba scrisă  – la sediul instituției  , Sala de ședințe 11.01.2022 – ora 15,00 

Afișare rezultate proba scrisă – sediul instituției, avizier 12.01.2022 – ora 15,00 

Depunere contestații rezultate probă scrisă - Birou personal – juridic – 
securitate și sănătate în muncă și PSI 

De la 12.01.2022 – ora 15,00 
până la 13.01.2022 – ora 15,00 

Afișare soluționare contestații rezultate proba scrisă la sediul 
instituției, avizier 

14.01.2022 – ora 15,00 

Proba interviu – sediul instituției , Sala de ședințe 17.01.2022 – ora 15,00 

Afișare rezultate probă interviu – sediul instituției, avizier 18.01.2022 – ora 15,00 

Depunere contestații rezultate probă interviu - Birou personal – 
juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI  

De la data de 18.01.2022 – ora 
15,00 până la data de 

19.01.2022 – ora 15,00 
Afișare soluționare contestații rezultate proba interviu – sediul 
instituției, avizier 

20.01.2022 – ora 15,00 

Afișare rezultat final concurs - sediul instituției, avizier 20.01.2022 – ora 15,00 

 

    DIRECTOR,            Secretar comisie concurs, 

 JUR. DOCHIOIU COSTEL                                                      EC. PORUMBOIU MANUELA 
 


