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Operator de date cu caracter personal  

 

 

Serviciul Resurse Umane și Salarizare 

Nr. 22001/20.11.2020 

 

 

Raport final al concursului  

organizat în perioada 17.11.2020-19.11.2020  

pentru ocuparea postului de tehnician  

 

             Comisia numită în baza deciziei nr. 327/1 din 20.10.2020, procedând la examinarea 

candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician, în cadrul 

Serviciului de Informatizare și Comunicații Digitale, a constatat  următoarele: 

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

prezentat candidații cu următoarele codificări: 20533/27.10.2020 și 20802/03.11.2020. 

 La proba practică, candidații au obținut punctaje mai mari de 50 de puncte. Aceștia s-au 

calificat pentru interviu. 

 La interviul pentru ocuparea postului de tehnician s-au prezentat candidații cu următoarele 

codificări: 20533/27.10.2020 și 20802/03.11.2020. 

 Candidații au obţinut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Codificare candidat 

 

Punctaj  

final  

proba practică 

 

Punctaj 

final 

interviu 

 

 

Rezultat  

final 

1. 20533/27.10.2020 84,50 75 79,75 

2. 20802/03.11.2020 74 70 72 

 

     Nu s-au înregistrat contestaţii. 

     Având în vedere rezultatele celor două probe ale concursului, comisia l-a declarat admis, 

pentru ocuparea postului de tehnician,  pe domnul cu următoarea codificare: 20533/27.10.2020. 

.  

                 Comisia:  

                 Preşedinte: Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ  

                     Membri: Constantin-Maricel OLĂTUC 

                                    Ing. Vasile ANDONE 

                     Secretar: Ec. Ana-Maria FERENȚ 
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Serviciul Resurse Umane și Salarizare 

Nr. 22002/20.11.2020 

 

 

Raport final al concursului  

organizat în perioada 17.11.2020-19.11.2020  

pentru ocuparea postului de muncitor calificat-zugrav  

 

             Comisia numită în baza deciziei nr. 327/3 din 20.10.2020, procedând la examinarea 

candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat-zugrav, în 

cadrul Serviciului Tehnic, a constatat  următoarele: 

  La proba practică a concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat-

zugrav s-au prezentat candidații cu următoarele codificări: 20844/03.11.2020 și 

20442/26.10.2020. 

 La proba practică, candidații au obținut punctaje mai mari de 50 de puncte. Aceștia s-au 

calificat pentru interviu. 

 La interviul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat-zugrav s-au 

prezentat candidații cu următoarele codificări: 20844/03.11.2020 și 20442/26.10.2020. 

 Candidații au obţinut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

 

Codificare candidat 

Punctaj 

final  

proba practică 

Punctaj 

final 

interviu 

 

Rezultat  

final 

1. 20442/26.10.2020 79 91,50 85,25 

2. 20844/03.11.2020 82,50 63 72,75 

 

     Nu s-au înregistrat contestaţii. 

     Având în vedere rezultatele celor două probe ale concursului, comisia l-a declarat admis, 

pentru ocuparea postului de muncitor calificat-zugrav,  pe domnul cu următoarea codificare: 

20442/26.10.2020. 

.  

          Comisia:  

                      Preşedinte: Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ  

                          Membri: Ing. Maria COȘA 

                                         Ing. Dragoș DUDECI                                    

                          Secretar: Ec. Ana-Maria FERENȚ 
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Serviciul Resurse Umane și Salarizare 

Nr. 22003/20.11.2020 

 

Raport final al concursului  

organizat în perioada 17.11.2020-19.11.2020  

pentru ocuparea postului de muncitor calificat-lăcătuș mecanic  

 

             Comisia numită în baza deciziei nr. 327/3 din 20.10.2020, procedând la examinarea 

candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat-lăcătuș 

mecanic, în cadrul Serviciului Tehnic, a constatat  următoarele: 

  La proba practică a concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat- 

lăcătuș mecanic s-au prezentat candidații cu următoarele codificări: 20538/27.10.2020, 

20867/04.11.2020 și 20954/05.11.2020. Candidatul cu numărul 20534/27.10.202 a lipsit. 

 La proba practică, candidații au obținut punctaje mai mari de 50 de puncte. Aceștia s-au 

calificat pentru interviu. 

 La interviul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat- lăcătuș mecanic s-au 

prezentat candidații cu următoarele codificări: 20867/04.11.2020 și 20954/05.11.2020. 

Candidatul cu numărul 20538/27.10.2020  a lipsit. 

 Candidații au obţinut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

 

Codificare candidat 

Punctaj 

final  

proba practică 

Punctaj 

final 

interviu 

 

Rezultat  

final 

1. 20954/05.11.2020 80 84,50 82,25 

2. 20867/04.11.2020 82,50 73 77,75 

3. 20538/27.10.2020 82,50 Absent  - 

 

     Nu s-au înregistrat contestaţii. 

     Având în vedere rezultatele celor două probe ale concursului, comisia l-a declarat admis, 

pentru ocuparea postului de muncitor calificat-lăcătuș mecanic,  pe domnul cu următoarea 

codificare: 20954/05.11.2020. 

.  

                     Comisia:  

                      Preşedinte: Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ  

                          Membri: Ing. Maria COȘA 

                                         Ing. Dragoș DUDECI                                    

                          Secretar: Ec. Ana-Maria FERENȚ 


