
ANUNȚ 

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI  

pentru încadrarea posturilor vacante de execuție pe perioadă nedeterminată  
din U.M. 02044 Tulcea 

Muncitor calificat I (Mecanic auto) 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba 

practică 

Punctaj la 

proba 

 interviu 

 

Punctaj final al 

concursului* 

Admis/respins 

1. Manole Ion 83,25 59  71,12 ADMIS 

 

Muncitor calificat II (Strungar)  

Nr. 

crt. 

Numele și  

prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba 

practică 

Punctaj la 

proba 

 interviu 

 

Punctaj final al 

concursului* 

Admis/respins 

1. Vasiliev Martian 79,66 82,5  81,08 ADMIS 

2. Slavschi Ivan 58,66 Neprezentat - RESPINS 

Muncitor calificat II (Tâmplar) 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

candidatului 

Punctaj 

la proba 

practică 

Punctaj la 

proba 

 interviu 

 

Punctaj final al 

concursului* 

Admis/respins 

1. Mihailov Niculae 100 80,5 90,25 ADMIS 

2. Sidor Daniel 80,00 44 - RESPINS 

 Muncitor calificat II (Lăcătuș mecanic) 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

candidatului 

Punctaj la 

proba 

practică 

Punctaj la 

proba 

 interviu 

 

Punctaj final al 

concursului
* 

Admis/respins 

1. Hristodorof Gigi 91,66 63,5 77,58 ADMIS 

 

Candidații declarați ”admis” au ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 

16.06.2021, potrivit prevederilor art. 40 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plăti' din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat ”admis” la 

concurs poate solicita un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile 

lucrătoare de la data afișării prezentelor rezultate ale concursului, respectiv 30.06.2021, în baza 

prevederilor art.40 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul 

U.M. 02044 Tulcea, Str. Iuliu Maniu, nr. 53-55, loc. Tulcea, în perioada 02-04.06.2021, persoană de 

contact:Sg.maj. Babencu Xenia-Marina, telefon 0240.532.304, interior 135. 

 

 

 

 

 

 

 

*Media aritmetică a punctajelor celor două probe. 


