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 SECRETAR COMISIE, 

 Anca Elena BUHUȘI 

 

REZULTAT FINAL 
la examenul organizat pentru promovarea funcțiilor contractuale de execuție vacante, de  

 

 1 post inspector, grad profesional I - în cadrul Biroului relații cu publicul și 
consilierii, relații mass-media, informare cetățeni - Direcția administrație publică 

 

 3 posturi muncitor calificat, treaptă profesională I - în cadrul Serviciului 
Administrativ, Protecția Muncii și Apărare Împotriva Incendiilor - Direcția Economică 

 

Comisiile de examinare anunță următoarele rezultate: 

Nr. 
Crt. 

Numărul de înregistrare 
atribuit dosarului de 
înscriere la examen1 

SELECȚIE 
DOSARE 

PUNCTAJ 
PROBA 
SCRISĂ 

PUNCTAJ 
FINAL REZULTAT2 

Direcția administrație publică 

1.  18942 ADMIS 80,50 80,50 ADMIS 

Direcția Economică 

1.  18939 ADMIS 75,00 75,00 ADMIS 

2.  18940 ADMIS 75,00 75,00 ADMIS 

3.  18941 ADMIS 75,00 75,00 ADMIS 

 
Punctajul final al examenului îl reprezintă punctajul obținut la proba scrisă. 
Se consideră “ADMIS” candidatul care a obținut punctajul minim necesar, de 50 puncte. 
Având în vedere cele de mai sus, comisiile de examinare constată că au fost îndeplinite 

toate etapele legale de desfășurare a examenului și declară încheiat examenul. 
Afișat astăzi, 15.12.2022, orele 1100 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Vaslui. 

                                                           
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. 
2 NOTĂ: Candidatul declarat «ADMIS» la concurs se prezintă la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la 
data afișării rezultatului concursului. 
Prin excepție de la termenul menționat mai sus, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul 
declarat «ADMIS» poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un termen 
ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului. 
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