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Anexa 1                                                                                                                                              

Nr.19380/30.06.2020                                                                                                             

                                                                                                                                                   

Rezultatul selectiei dosarelor 

depuse pentru concursul organizat in baza anuntului nr. 18587/19.06.2020 in vederea ocuparii postului 

vacant de operator introducere validare si prelucrare date in cadrul Biroului Gestiune Agenti Economici – 

Departament Comercial 

Nr 

crt 

Nume candidat 

 

ADMIS/RESPINS 

Motivare 

 

1. BOSCAN VALERIU 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 

precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 

2. 
BURLACU DORIN 
IONUT 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 

3. COSMA GHEORGHITA 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 

4. EREMIA FELICIA 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 

5. EID OXANA LUCIA 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 

6. 
GHERGHE MIHAI 
VLADUT 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 

7. 
MATEI ANDREI 
ALEXANDRU 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 

8. 
OANCEA FLORIN 
GEORGIAN 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 
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9. PORADICI ALINA 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 

10. 
SORESCU ADELINA 
GABRIELA 

ADMIS 
Motivare: Dosarul depus de candidat este complet si documentele prezentate 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 18587/19.06.2020 


