
 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA 
Nr: 24644/07.06.2022 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE 
 

la concursul de recrutare pentru ocuparea  a 4 posturi contractuale vacante, 

pe perioadă determinată, până la data de 19.10.2022, în afara organigramei, 

 în cadrul proiectului cu titlul „Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată”,  

cod SMIS 125671, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile 

organizat în data de 7 iunie 2022 

  
 

 
 Afişat astăzi 7 iunie 2022, ora 12.30

 
la sediul Primăriei Municipiului Tulcea și postat pe site-ul instituției 

www.primariatulcea.ro, secţiunea „Monitorul oficial /  Concursuri și rezultate”. 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de identificare al 

candidatului 

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise 

- Expert implementare și monitorizare 1- Cod COR: 241307 asistent analist 

 

1. 22297 75 ADMIS 

- Inginer constructii civile – Cod COR: 214201 inginer construcții civile, industriale și agricole 

 

1. 21824 81,34 ADMIS 

 
   

      Conform art. 29 alin. (3) lit. a) din Hotărârea nr. 286/23.03.2011, pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor 

organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie; 

      Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării 

rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, str. Păcii nr. 20 sub sancţiunea decăderii din 

acest drept. 

       Persoanele declarate „ADMIS” la proba scrisă se vor prezenta pentru susţinerea interviului, în data de 9 iunie 

2022, ora 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20.                

 Candidatului îi revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi locul susţinerii    

interviului. 

 

COMISIA DE CONCURS: 
  - Preşedinte 

 

  - Membru 

 

  - Membru  

   

 

SECRETARIAT: Compartiment Resurse Umane _________________ 

 

https://idrept.ro/00139175.htm
https://idrept.ro/00139175.htm

