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ANUNŢ 
 

REZULTAT “PROBA SCRISĂ” LA CONCURSUL ORGANIZAT în vederea ocupării pe 
durată nedeterminată a unui post vacant de bibliotecar cu studii superioare de lungă durată 
grad profesional IA din cadrul Biroului “Prelucrare. Referințe generale. Colecții speciale” 

 
  

Conform art. 28 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 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, „sunt declaraţi admişi la proba 

scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor 

contractuale de execuţie”. 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar cu studii 

superioare de lungă durată grad profesional IA din cadrul Biroului “Prelucrare. Referințe generale. Colecții speciale” 

este următorul: 

 
NR. 

CRT. 
NUME / PRENUME CANDIDAT PUNCTAJ REZULTAT PROBA SCRISĂ 

1. Apostolescu Sânziana-Eliza  93 puncte ADMIS 

2. Crăciun Mariana 65 puncte ADMIS 

3. Ganea Diana 21,16 puncte RESPINS 

4. Iosif Andreea 21,66 puncte RESPINS 

5. Irimiea Alina .....-.... puncte ABSENT 

6. Mănăilă Andreea-Cristina 30 puncte RESPINS 

7. Mereuță Lucian-Alexandru 19,66 puncte RESPINS 

8. Niculae Doina-Simona 37 puncte RESPINS 

9. Panait Alina-Maria .....-..... puncte ABSENT 

10. Șutac Elena 26 puncte RESPINS 

11. Tufan Mădălina 29 puncte RESPINS 

12. Vînătoru Sorin-Teo 27,5 puncte RESPINS 

 
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune pe data de 13.12.2019, în intervalul 

orar 8.30 – 11.00, la departamentul Resurse Umane din cadrul Bibliotecii Judeţene Constanţa, iar rezultatul 

soluţionării acestora se va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor la avizierul din holul central al instituţiei, precum şi pe pagina sa de internet ( www.bjconstanta.ro ). 

Interviul va avea loc pe data de 16.12.2019, începând cu ora 10.00, la Sala nr. III situată la etajul 2 al 

Bibliotecii Judeţene “Ioan N. Roman” Constanţa. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi 

admişi la etapa precedentă. 

   

 

 

COMISIA DE CONCURS: 
 

 

 

 

 

 

 

Afişat astăzi, 12.12.2019, ora 18.00  


