
 
 

 

 
Liceul  Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 
Str. 1848 nr.7, Cod poștal: 820175 
Telefon/fax: 0240 / 533541 
e-mail: liceulgrigoremoisiltl@gmail.com 

Nr. 1418/ 26.02.2021 

 

 

PROCES-VERBAL 

de selecție a dosarelor de concurs, încheiat astăzi: 26.02.2021 

 

 

 Membrii comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului vacant, de 

muncitor întreținere_treapta I, constituită prin Decizia nr.56 / 12.02.2021, a Liceului Teoretic ”Grigore 

Moisil” Tulcea, a procedat la selcția dosarelor de concurs prin verificarea condițiilor de participare la concurs. 

S-au constatat următoarele: 

Nr 

crt 

Nume și prenume Nr dosar Rezultat Motivul 

1 Ciobanu Aurel 1023 / 12.02.2021 Admis  

2 Voicu Nicolae 1102 / 15.02.2021 Admis  

 

Contestațiile privind selectia dosarelor: 06.02.2021, orele 9,30 – 16,00, la secretariatul liceului. 

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

Comisiei concurs, 

 

 

Președinte comisiei Ec.Pleșca Daniela Administrator patrimoniu- Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” 

Tulcea 

Membri Dumitrache Petrică 

 

Grigoraș Fanache 

Muncitor  I- Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea 

 

Muncitor  I- Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea 

 

Secretar Stanciu Paraschiva Secretar-şef- Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea 
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Telefon/fax: 0240 / 533541 
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N P Acte necesare 

Cererea de 

înscriere la 

concurs 

adresată  

conducătorului 

unităţii de 

învăţământ 

organizatoare 

a concursului 

Copia actului 

de identitate 

sau orice alt 

document care 

atestă 

identitatea, 

potrivit legii, 

după caz 

Copiile 

documentelor care 

atestă nivelul 

studiilor şi ale 

altor acte care  

atestă efectuarea  

unor specializări, 

precum şi copiile 

documentelor care 

atestă  

îndeplinirea  

condiţiilor 

specifice postului 

Carnetul de 

muncă, după caz, 

adeverinţele care 

atestă vechimea în 

muncă – 

REVISAL – 

completate la zi, 

în meserie și/sau 

în specialitatea 

studiilor-  în 

copie; 

Cazierul  judiciar/ 

declarație pe propria 

răspundere că nu are 

antecedente penale care 

să-l facă incompatibil 

cu funcţia pentru care 

candidează; 

Adeverinţă medicală care 

să ateste starea de 

sănătate corespunzătoare 

eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării 

concursului de către 

medicul  de familie al 

candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate 

Curriculum vitae / 

vechime  

 

 

 

Ciobanu Aurel        

Voicu Nicolae        

 

Președinte comisiei Ec.Pleșca Daniela Administrator patrimoniu- Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” 

Tulcea 

Membri Dumitrache Petrică 

 

Grigoraș Fanache 

Muncitor  I- Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea 

 

Muncitor  I- Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea 

 

Secretar Stanciu Paraschiva Secretar-şef- Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea 

 

 


