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TABEL 

privind rezultatele finale 

la concursul organizat în data de 28.09.2021 (proba scrisă) și 04.10.2021 (proba interviu) 

pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție si de conducere vacante 

în cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” 

 

 

 Comisiile de concurs comunică următoarele rezultate finale la concursul de ocupare a funcțiilor 

contractuale de execuție si de conducere vacante din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan 

Iordache”, după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 
Dosar nr. 

Funcția și 

Compartimentul/Biroul la 

care s-a înscris 

Punctaj 

proba 

scrisă 

Punctaj 

proba 

interviu 

Punctaj 

final 

Rezultatul 

final 

1 
Dosar concurs nr. 

2239/20.09.2021 

Inspector specialitate/ 

Compartimentul Marketing si 

Dezvoltare 

60 78 69 ADMIS 

2 
Dosar concurs nr. 

2268/20.09.2021 

Inspector specialitate/ 

Compartimentul Marketing si 

Dezvoltare 

37 - - 
RESPINS 

Proba scrisa 

3 
Dosar concurs nr. 

2207/17.09.2021 

Inspector specialitate/ 

Compartimentul Marketing si 

Dezvoltare 

- – – 

RESPINS 

Selecție 

dosare 

(Lipsa 

adeverinta 

care atesta 

vechimea in 

munca si in 

specialitatea 

studiilor) 

4 
Dosar concurs nr. 

2273/20.09.2021 

Director adjunct cu atributii in 

Proiecte culturale/Conducere 
88 100 94 ADMIS 

5 
Dosar concurs nr. 

2208/17.09.2021 

Director adjunct cu atributii in 

Proiecte culturale/Conducere 
25 - - 

RESPINS 

Proba scrisa 

6 
Dosar concurs nr. 

2182/16.09.2021 

Director adjunct cu atributii in 

Proiecte culturale/Conducere 
29 - - 

RESPINS 

Proba scrisa 

7 
Dosar concurs nr. 

2278/20.09.2021 

Director adjunct cu atributii in 

Administrativ/Conducere 
89 96,67 92,84 ADMIS 

8 
Dosar concurs nr. 

2235/20.09.2021 

Director adjunct cu atributii in 

Administrativ/Conducere 
ABSENT - - 

RESPINS 

Absent 

9 
Dosar concurs nr. 

2135/14.09.2021 

Director adjunct cu atributii in 

Administrativ/Conducere 
31,67 - - 

RESPINS 

Proba scrisa 
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 Candidații declarați admiși în urma susținerii celor două probe ale concursului pentru ocuparea 

funcțiilor contractuale de execuție si de conducere vacante din cadrul Centrului Cultural și de Tineret 

„Ștefan Iordache” sunt obligați să se prezinte la post maxim până la data de 22.10.2021, conform art. 

40 al. (1) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare. 

 De asemenea, conform art. 40 al. (4) din HG nr. 286/2011, în cazul neprezentării la post la 

termenul de mai sus și în lipsa unei înștiințări potrivit art. 40 al. (2) din același HG, postul este declarat 

vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea 

de a ocupa postul respectiv. 

 Afișat astăzi, 08.10.2021, ora 11:00. 

 

 

 

 

SECRETAR 

COMISIE DE CONCURS 

Sef birou juridic si resurse umane 

Ciobanu Maria 

 


