
 
 

Afisat astazi 15.03.2021, ora 16 

                                                 

       ANUNŢ   NR.5397 
 

privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare,  
organizat de Primaria Ovidiu, in data de 15.03.2021, ora 10 –proba scrisa 

pentru ocuparea unor funcţii publice de executie vacante 
  
Comisia de concurs numita prin dispozitia primarului orasului Ovidiu cu nr.18/2021, comunica 
urmatoarele rezultate la etapa proba scrisa: 

 
Functia publica  

pentru  
care s-a inscris 

 
compartiment 

 
numar inregistrare dosar de 

inscriere candidat 

 
Rezultatul  

probei scrise 

 
ADMIS/ 

RESPINS 
 

 
Obs. 

inspector,  
clasa I,  

grad profesional principal 

 
 

comp.Agricol 

 
3750/23.02.2021 

 
53 

 
ADMIS 

 
- 

 
 
 

referent,  
clasa III,  

grad professional debutant 

 
 
 

Serviciul Tehnic si ADPP 
comp.administrarea 

patrimoniului si urmarire 
contracte 

3971/25.02.2021 59 ADMIS - 

3980/25.02.2021 19 RESPINS - 

3812/24.02.2021 3 RESPINS - 

4044/26.02.2021 2 RESPINS - 

3735/23.02.2021 0 RESPINS ABSENT 

3975/25.02.2021 0 RESPINS ABSENT 

 

 Conform art.67̂ 1 din H.G. nr.611/2008- pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carieriei functionarilor publici cu mofidicarile si completarile ulterioare:” Afişarea 
rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor 
soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se 
numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.” 

Se vor prezenta la urmatoarea etapa „Proba interviu”  numai candidatii care au obtinut  
punctajul minim de 50 de puncte, prevazut de art.618 alin.(14) al OUG 57/2019,  declarat “admis”  la 
etapa „proba scrisa”.  

 Candidatii declarati „admis” vor susţine proba interviu în data de 18.03.2021, ora 14, la 
sediul Primariei orasului Ovidiu. (sala de sedinte). 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 
24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv pana la data de 16.03.2021, ora 14, 
conform art. 63 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art 
618 alin. 16 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

 
COMISIA DE CONCURS : 
 


