
 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA 
Nr. 13797 din 12.10.2020 
 
 
 

REZULTATUL  
selecției dosarului de înscriere pentru examenul de promovare în gradul 

profesional imediat superior celui deținut , din cadrul Serviciului juridic și 
contencios administrativ- Compartiment Aplicare acte cu caracter reparatoriu si 

procese electorale, organizat in data de 15.10.2020, proba scrisa 
 

 

Nr 
crt 

Numele si 
prenumele 

candidatului 

Functia 
publica 

pentru care 
candideaza 

Serviciul/ 
Compartimentul 

Rezultatul 
selectiei 
dosarului 

Observatii 

 
13480 din 

05.10.2020 

consilier 
juridic, clasa 

I, grad 
profesional 
principal 

Serviciul juridic și 
contencios 

administrativ- 
Compartiment 

Aplicare acte cu 
caracter 

reparatoriu si 
procese electorale 

ADMIS  

 
 
Afisat astazi 12.10.2020, ora 1200 

 
Secretar Comisie: 
Cubantav Mariana, consilier superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA 
Nr. 13798 din 12.10.2020 
 
 
 

REZULTATUL  
selecției dosarului de înscriere pentru examenul de promovare în gradul 

profesional imediat superior celui deținut, din cadrul Serviciului conducere 
instituții deconcentrate și afaceri europene - Compartiment Afaceri Europene, 

Relații Internaționale, Informatică, organizat in data de 15.10.2020, proba scrisa 
 

 

Nr 
crt 

Numele si 
prenumele 

candidatului 

Functia 
publica 

pentru care 
candideaza 

Serviciul/ 
Compartimentul 

Rezultatul 
selectiei 
dosarului 

Observatii 

 
13478 din 

05.10.2020 

consilier, 
clasa I, grad 
profesional 
principal 

Serviciul 
conducere 
instituții 

deconcentrate și 
afaceri europene - 

Compartiment 
Afaceri Europene, 

Relații 
Internaționale, 

Informatică 

ADMIS  

 
 
Afisat astazi 12.10.2020, ora 1200 

 
Secretar Comisie: 
Husarencu Viorica, referent superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA 
Nr. 13799 din 12.10.2020 
 
 
 

REZULTATUL  
selecției dosarului de înscriere pentru examenul de promovare în gradul 

profesional imediat superior celui deținut , din cadrul Serviciului Financiar 
contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ şi achiziţii publice - 

Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, organizat in data de 
15.10.2020, proba scrisa 

 

 

Nr 
crt 

Numele si 
prenumele 

candidatului 

Functia 
publica 

pentru care 
candideaza 

Serviciul/ 
Compartimentul 

Rezultatul 
selectiei 
dosarului 

Observatii 

 
13479 din 

05.10.2020 

consilier 
juridic, clasa 

I, grad 
profesional 
superior 

Serviciul Financiar 
contabilitate, 

resurse umane, 
salarizare, 

administrativ şi 
achiziţii publice - 
Compartiment 

Resurse Umane, 
Salarizare și 
Administrativ 

ADMIS  

 
 
Afisat astazi 12.10.2020, ora 1200 

 
Secretar Comisie: 
Cubantav Mariana, consilier superior 
 
 
 
 
 


