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 SECRETAR COMISIE, 

  

 

CENTRALIZATOR NOMINAL 

la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de  

șofer, treapta profesională I  

în cadrul Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor 

 

 

Comisia de concurs a stabilit următorul REZULTAT FINAL: 

 

Nr. 
Crt. 

Numărul de înregistrare 
atribuit dosarului de 
înscriere la concurs1 

PUNCTAJ 
PROBA SCRISĂ 

PUNCTAJ 
PROBA INTERVIU 

PUNCTAJ 
CONCURS 

REZULTAT 
FINAL 

1.  2459 64,50 73,33 68,92 ADMIS 

2.  2458 54,00 54,00 54,00 RESPINS 

3.  2360 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

4.  2429 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

5.  2461 10,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

6.  2467 2,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

7.  2468 16,50 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

8.  2597 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

9.  2604 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

10.  2629 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

11.  2635 7,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

12.  2673 18,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

13.  2707 28,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

14.  2719 2,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

15.  2761 11,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

16.  2776 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

17.  2784 35,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

18.  2829 7,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

                                                           
1 Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
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 SECRETAR COMISIE, 

  

 

19.  2866 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

20.  2870 10,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

21.  2910 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

22.  2918 10,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

23.  2943 18,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

24.  2957 13,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

25.  3005 absent nu e cazul nu e cazul RESPINS 

26.  3018 19,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

27.  3021 14,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

28.  3026 25,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

29.  3033 20,00 nu e cazul nu e cazul RESPINS 

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba 
scrisă și interviu. 

Se consideră “ADMIS” candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre 
candidații care au concurat pentru același post, îndeplinind condiția ca aceștia să fi obținut 
punctajul minim necesar, de 50 puncte. 

 

Având în vedere cele de mai sus, comisia de concurs constată că au fost îndeplinite 
toate etapele legale de desfășurare a concursului și declară încheiat concursul. 

 

Afișat astăzi, 15.03.2021, orele 1200 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean 
Vaslui. 
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