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Anexa 1                                                                                                                                              
Nr.34284/25.11.2020                              
                                                                                                                                                   

Rezultatul selectiei dosarelor 
 

depuse pentru concursul organizat in data de 26.11.2020, in vederea ocuparii postului vacant de RESPONSABIL 
PROCES din cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL, la concursul organizat in 
baza Anuntului nr.33557/17.11.2020. 

Nr 
crt 

Nume candidat 
 

ADMIS/RESPINS 
Motivare 

 

1. BANICA ANDREEA 

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. 33557/17.11.2020. 

2 
NICULAE ANCA 

MARIA 

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. 33557/17.11.2020. 

3 
RIZEA VALERIA 

MIHAELA 

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. 33557/17.11.2020. 

4 
NAE IONUT-ADRIAN 
  

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. 33557/17.11.2020. 

5 
PANDREA ELENA 

MAGDA 

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. 33557/17.11.2020. 

6 NEDELCIOIU IULIA 

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. 33557/17.11.2020. 

7 DAN MONICA 

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. 33557/17.11.2020. 

8 
NECHIFOR CLAUDIU 

 

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. 33557/17.11.2020. 
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9 PETREA ILEANA 

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. 33557/17.11.2020. 

10 
SERBAN VALENTIN 

NICOLAE 
 

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. 33557/17.11.2020. 

11 
DUTA LUIZA 

GEORGIANA 

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. 33557/17.11.2020. 

12 
BUZESCU GABRIELA 

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. 33557/17.11.2020. 

13 
GHEORGHE DANIELA 

DENISA 

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. 33557/17.11.2020. 


