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Raport final al concursului  

organizat în perioada 24.02.2020-26.02.2020  

pentru ocuparea postului de tehnician chimist  

 

             Comisia numită în baza deciziei nr. 16/1 din 14.01.2020, procedând la examinarea 

candidatelor înscrise la concursul organizat, în perioada 24.02.2020-26.02.2020, pentru ocuparea 

postului de tehnician chimist, în cadrul Facultății de Inginerie, a constatat  următoarele: 

 La proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician chimist s-au 

prezentat candidatele: Iliescu Mariana, Miclăuș Liliana și Todea Cristina-Daniela. Au lipsit 

candidatele: Dorneanu Cristina-Ioana, Olaru Elena și Teodorescu Georgiana. 

 La proba de specialitate din cadrul probei scrise, candidatele au obținut punctaje mai mici 

de 50 de puncte. Candidatele au fost declarate respinse. 

 Doamnele Iliescu Mariana și Miclăuș Liliana au solicitat recorectarea probei de 

specialitate. Comisia de contestații a dat curs celor două cereri și a recorectat cele două 

lucrări. Contestațiile au fost respinse. 

 Candidatele au obţinut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume şi prenume 

Punctaj proba scrisă  

Punctaj  

final proba 

scrisă 

 

 

 

Rezultatul  

probei scrise 

(admis/ 

respins) 

 

Proba 

specialitate 

 

Proba 

calculator 

1. Iliescu Mariana 40 73 - respinsă 

2. Miclăuș Liliana 41 66 - respinsă 

3. Todea Cristina-Daniela 45 85 - respinsă 

 

Având în vedere rezultatele probei scrise, interviul, programat pentru data de 26.02.2020, nu 

a mai avut loc deoarece nicio candidată nu a obținut un punctaj de minimum 50 de puncte la proba 

scrisă.  
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Având în vedere rezultatele înregistrate, nicio candidată nu a fost declarată admisă pentru 

ocuparea postului de tehnician chimist.  

 

      

                Comisia:  

 

                 Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Ileana-Denisa NISTOR   

                          Membri: Conf. univ. dr. ing. Vasilica-Alisa ARUȘ 

                                         Șef lucrări dr. ing. Andrei-Ionuț SIMION 

                                         Ing. Constantin-Maricel OLĂTUC 

                                         Ing. Marius-Adrian ANGHELUȚ                                     

                          Secretar: Ec. Ana-Maria FERENȚ 

 


