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Anexa 1                                                                                                                                              

Nr.24479/12.08.2020                                                                                                             

                                                                                                      

Rezultatul selectiei dosarelor 

depuse pentru concursul organizat in baza anuntului nr. 23358/05.08.2020 in vederea ocuparii postului 

vacant de economist in economie generala in cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal 

Nr 

crt 

Nume candidat 

 

ADMIS/RESPINS 

Motivare 

 

1. BOERU 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. 23358/05.08.2020 

2. BUGA DANIELA CORINA 

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. 23358/05.08.2020 

3. COMAN MARIA 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. 23358/05.08.2020 

4. 
IOANA OZANA 
CRISTINA 

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. 23358/05.08.2020 

5. 
MIHAILESCU RODICA 
FLORINELA 

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. 23358/05.08.2020 Dosarul este declarat admis sub 

conditia ca maine, 13.08.2020, ora 10.00 va prezenta diploma de licenta, in 
original. 

6. 
MITRU FLORENTINA 
DANIELA 

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. 23358/05.08.2020 

7. 
NICOLAE ANAMARIA 
CATALINA 

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. 23358/05.08.2020 

8. OPREA ELENA GEANINA 

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. 23358/05.08.2020 
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9. 
PALAS MARIANA 
CRINELA 

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. 23358/05.08.2020. Dosarul este declarat admis sub 
conditia ca maine, 13.08.2020, ora 10.00 va prezenta diploma de licenta, in 

original.   

10. 
ZAIBEL MARIANA 
CLAUDIA 

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. 23358/05.08.2020 


