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Anexa 1                                                                                                                                               

Nr. 38685/07.11.2018                                                                                                                                                    

                                                                            

Rezultatul selectiei dosarelor 

depuse pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 2 posturi  vacante de OPERATOR 

INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE (1 post pe durata nedeterminata si 1 

post pe durata determinata) in cadrul DEPARTAMENTULUI COMERCIAL (TARGOVISTE) 

– SERVICIUL GESTIUNE PERSOANE FIZICE,  conform anuntului nr. 37519/30.10.2018 

Nr 

crt 
Nume candidat 

ADMIS/RESPINS 

Motivare 

1. 
GROSU ALINA 

ALEXANDRA 

 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, 

asa cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

2. 

STUPARU DANUT 

DRAGOS 

 

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. 37520/30.10.2018. 

3 
DUTA ANA 

ANDRADA 

 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

4 
BALASESCU 

FLORINA CORINA 

 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

5 

DOBRE 

SEBASTIAN 

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. 37519/30.10.2018. 

6 
GROSU SIMONA 

CLAUDIA 

 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

7 
TOACA ROXANA 

ELENA 

 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

http://www.catd.ro/


                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                              

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita 

      
Tel.  +40245.614403    0800800168 (tel.verde)         Fax.  +40245.611774 

www.catd.ro         secretariat@catd.ro 

 

F-PO-05-001-04 Ed.04 rev 0                                                                                                                                               

 

              

            

 

 

8 

APOSTU 

MIHAELA 

CRISTIANA 

 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

9 
ION IONEL 

CRISTIAN 

 

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. 37519/30.10.2018. 

10 
COMNOIU MARIA  

 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

11 
CHISAVU AMALIA 

IOANA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

12 ANDREI MIRELA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

13 
OPINCA LIANA 

ADRIANA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

14 ILIE LUMINITA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

15 TOMA ADRIANA 

ADMIS 

Motivare: Dosarul depus de candidata este complet si documentele 

prezentate demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa 

cum au fost precizate in anuntul nr. 37519/30.10.2018. 

http://www.catd.ro/

