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Raport final al concursului  

organizat în perioada 24.03.2021-26.03.2021 pentru ocuparea  postului   

 de administrator patrimoniu cu studii medii  

 

             Comisia numită în baza deciziei nr. 56 din 01.03.2021, procedând la examinarea 

candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu 

cu studii medii, în cadrul Departamentului pentru Resurse Educaționale Multimedia, a constatat  

următoarele: 

 La proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea unui post de administrator 

patrimoniu cu studii medii s-au prezentat candidații cu următoarele codificări: 3569, 3506, 

3509, 3553, 3568  și 3158. Au lipsit candidații cu următoarele codificări: 3080, 3507, 3508, 

3552, 3564, 3581, 3178, 3208 și 3570. 

 La proba de specialitate, candidații au obținut punctaje mai mici de 50 de puncte. Candidata 

cu numărul 3509 a obținut un punctaj mai mic de 50 de puncte și la proba scrisă la limba 

engleză.  Candidații  au fost declarați respinși. 

 Candidatul cu numărul 3506 a depus cerere prin care a contestat punctajul obținut la proba 

de specialitate. Comisia de contestații a dat curs cererii și a recorectat lucrarea întocmită la 

proba de specialitate. Contestația a fost respinsă. 

 Candidații, prezenți la concurs, au obţinut următoarele rezultate: 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Codificare 

candidat 

Punctaj  

proba scrisă 

 

Punctaj  

final proba 

scrisă 

 

 

 

Rezultatul  

probei scrise 

(admis/respins) 
 

Proba  

specialitate 

 

Proba  

limba engleză 

1. 3569 28 69,50 - respins 

2. 3506 27,50 71 - respins 

3. 3509 31 32,50 - respins 

4. 3553 32 71,50 - respins 

5. 3568 28 86,50 - respins 

6. 3158 32,25 73,50 - respins 
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Având în vedere rezultatele probei scrise, interviul, programat pentru data de 26.03.2021, nu 

a mai avut loc deoarece niciun candidat nu a obținut un punctaj final de minimum 50 de puncte la 

proba scrisă.  

Având în vedere rezultatele înregistrate, niciun candidat nu a fost declarat admis pentru 

ocuparea postului de administrator patrimoniu cu studii medii.  

 

 

                                 Comisie concurs: 

 

                                 Preşedinte: Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ 

                                     Membri: Constantin-Maricel OLĂTUC 

                                                    Ing. Vasile ANDONE 

                                                    Conf. univ. dr. Mihaela CULEA 

                                                    Lect. univ. dr. Raluca GALIȚA 

                                     Secretar: Ec. Ana-Maria FERENȚ 

 

 


