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Nr.  1296   din  03.02.2021 

 
În urma susţinerii concursului

4 februarie 2021 – interviul pentru
vacante, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea 
Legii nr. 55/2020 privind unele m
pandemiei de COVID-19, 
comunei Mărgineni, județul Bac

Compartiment Cadastru și Agricultur

 

Nr. 
crt. 

Candidat Punctajobtinut 
la proba

1 DIMA Rodica    

 
Birou financiar-contabil - Compartiment taxe 

a) Consilier, grad profesional principal;
 

Nr. 
crt. 

Candidat Punctajobtinut 
la proba

1 DUMEA Cristina-

Mădălina  
29 puncte

2. 

 

BĂLĂNOIU Ionela 48 puncte
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ANUNŢ  

concursului din data de 28 ianuarie 2021 - 
interviul pentru ocuparea a trei funcții publice de execu

, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea ş
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

 din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
țul Bacău, s-au obţinut următoarele rezultate

și Agricultură: - consilier, grad profesional principal; 

Punctajobtinut 
la proba scrisă 

Punctajobtinutla 
interviu 

Punctaj final

  

Compartiment taxe și impozite; 

profesional principal; 

Punctajobtinut 
la proba scrisă 

Punctajobtinutla 
interviu 

Punctaj final

29 puncte   

48 puncte   

  

 proba scrisă şi 
ții publice de execuție 

, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea 
şi combaterea efectelor 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
e: 

Punctaj final Rezultat 

final 

RESPINS 

Punctaj final Rezultat 

final 

RESPINS 

RESPINS 



3. 

 

ION Oana ABSENT    RESPINS 

4 ȚEPEȘ-BOBESCU 

Loredana-Vasilica 

 

ABSENT   RESPINS 

5. 

 

RĂILEANU Roxana 45 puncte   RESPINS 

 

 

b) Consilier, grad profesional asistent: 

Nr. 
crt. 

Candidat Punctajobtinut 
la proba scrisă 

Punctajobtinutla 
interviu 

Punctaj final Rezultat 

final 

1 OGLAN Mădălina-Maria   46 puncte   RESPINS 

2. 

 

ȘLICARU Ciprian     RESPINS 

3. 

 

ILIEȘ Andreea-Irina     RESPINS 

4 FONTU Alina-Geanina  

 

48 puncte   RESPINS 

 

 
Data afişării: 03.02.2021 
Ora: 12.00 

 
 

 
SECRETAR COMISIE CONCURS 

 
Gabriela ZAMFIROIU 


