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    Anexa 1  

   Nr.6450/12.02.2020 

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR 

depuse pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 1 post vacant de INSPECTOR RESURSE UMANE 

in cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal, la concursul organizat in baza anuntului 

nr.5094/05.02.2020. 

Nr 

crt 

Nume candidat 

 

ADMIS/RESPINS 

Motivare 

 

1. 
ANGELESCU MIHAIL 
RADU  

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. 5094/05.02.2020. 

2. 
BINCIU RALUCA 
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. 5094/05.02.2020. 

3. CHIRICA 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. 5094/05.02.2020. 

4. 
CRISTESCU BIANCA 
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. 5094/05.02.2020. 

5. DINU VALENTINA 

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. 5094/05.02.2020. 

6. DRAGUT 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. 5094/05.02.2020. 

7. GLODEANU ELENA 

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. 5094/05.02.2020. 

8. HOMEGHIU IONELA 

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. 5094/05.02.2020. 
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9. 

Candidata a solicitat 
retragerea acordului de 

prelucrare date cu 
caracter personal 
conform cererii 

nr.1220/10.11.2021 

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. 5094/05.02.2020 sub conditia aducerii certificatului de 

cazier judicial pana la inceperea concursului. 

10. NEAGA 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. 5094/05.02.2020. 

11. NICULESCU 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. 5094/05.02.2020. 

12. 
SENCU CRISTINA 
SANDA 

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. 5094/05.02.2020. 

13. 
STANILA GEORGIANA 
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. 5094/05.02.2020. 

14. 
TOADER GEORGIANA 
ISABELLE 

RESPINS 
Motivare: nu face dovada indeplinirii conditiilor prealabile mentionate in cuprinsul 
anuntului de participare nr.5094/05.02.2020, respectiv nu a facut dovada cursului 

de inspector de resurse umane. 

15. VILCU OLGA MIOARA 

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. 5094/05.02.2020. 

16. VOICA 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. 5094/05.02.2020. 

17. 
ZAIBEL MARIANA 
CLAUDIA 

RESPINS 
Motivare: nu face dovada indeplinirii conditiilor prealabile mentionate in cuprinsul 
anuntului de participare nr.5094/05.02.2020, respectiv nu a facut dovada cursului 

de inspector de resurse umane. 
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