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Raport final al concursului  

organizat în perioada 06.07.2021-08.07.2021  

pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu cu studii medii 

 

             Comisia numită în baza deciziei nr. 117 din 03.06.2021, procedând la examinarea 

candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu cu 

studii medii, în cadrul Serviciului Social, a constatat  următoarele: 

  La proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator 

patrimoniu cu studii medii s-au prezentat candidații cu următoarele codificări: 7751, 7759, 

7837, 7835 și 7682. 

 La proba scrisă, candidatul cu numărul de înregistrare 7837  a obținut un punctaj mai mic 

de 50 de puncte și a fost declarat respins. Ceilalți candidați au obținut punctaje mai mari 

de 50 de puncte și s-au calificat pentru interviu. 

 La interviul pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu cu studii medii s-a 

prezentat candidații cu numerele de înregistrare: 7751, 7759, 7835 și 7682.  

  Rezultatele candidaților, care au participat la cele două probe ale concursului, sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Codificare candidat 

 

Punctaj  

final  

proba scrisă 

 

Punctaj 

final 

interviu 

 

 

Rezultat  

final 

1. 7759 82,50 95 88,75 

2. 7682 81 88 84,50 

3. 7835 65 85 75 

4. 7751 60,50 86 73,25 

 

     Nu s-au înregistrat contestaţii. 
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      Având în vedere rezultatele celor două probe ale concursului, comisia a declarat-o 

admisă, pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu cu studii medii,  pe doamna cu 

următoarea codificare:  7759 . 

 

                     Comisie concurs: 

                     Preşedinte: Conf. univ. dr. RAȚĂ Bogdan-Constantin 

                         Membri: Ing.,ec. DUMITRAȘ Mirela-Carmen 

                                        Ing. SOCEA Ancuța 

                         Secretar: Ec. FERENȚ Ana-Maria 


