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     Anexa 1                                                                                                                                         

     Nr.35592/10.12.2020                         

                                                                                                                                                   

Rezultatul selectiei dosarelor 
 

depuse pentru concursul organizat in data de 11.12.2020, in baza Anuntului nr. 33555/17.11.2020 privind 

postul vacant de Consilier Juridic in cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal 

 

Nr 

crt 

Nume candidat 

 

ADMIS/RESPINS 

Motivare 

 

1. MIHAI LIVIU 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. 33555/17.11.2020 

2. 
PARGHEL BOGDAN 

GABRIEL 

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. 33555/17.11.2020 

3. 
RADULESCU PETRUT 

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. 33555/17.11.2020 

4. COBIANU VASILE 

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. 33555/17.11.2020 

5. 
BUCUR OLTEANU IULIANA 

FLORENTINA 

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. 33555/17.11.2020 

6. FLOREA COSMIN FLORIN 

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. 33555/17.11.2020 

7. STICLARU MIHAIELA 

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. 33555/17.11.2020 
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8. POPESCU ELYANA 

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. 33555/17.11.2020 

9. CRISAN ANDREI 

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. 33555/17.11.2020 

10. 
NITESCU CARMEN- 

ANTONIA 

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. 33555/17.11.2020 

11. ANGHELOF MIHAIL 

ADMIS 
Motivare: Documentele prezentate demonstreaza indeplinirea 
cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost precizate in  
Anuntul nr. 33555/17.11.2020, sub conditia ca in data de 11.12.2020, data 
examenului scris ,ora 9.30, candidatul sa prezinte adeverinta medicala, in 
original. 


