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Anexa 1                                                                                                                                              

Nr.24480/12.08.2020                                                                                                             

                                                                                                      

Rezultatul selectiei dosarelor 

depuse pentru concursul organizat in baza anuntului nr. 23359/05.08.2020 in vederea ocuparii postului 

vacant de coordonator birou in cadrul Biroului Relatii cu Publicul – Departament Comercial 

           

Nr 

crt 

Nume candidat 

 

ADMIS/RESPINS 

Motivare 

 

1. 
AXINIA GABRIEL 
MARIUS 

RESPINS 
Motivare: Dosarul depus de candidat prin documentele prezentate nu 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 

precizate in anuntul nr. 23359/05.08.2020, respectiv studii superioare cu 

specialitatea in stiinte ale comunicarii sau similar. 

2. CIRSTEA NICOLAE 

RESPINS 
Motivare: Dosarul depus de candidat prin documentele prezentate nu 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 23359/05.08.2020, respectiv studii superioare cu 

specialitatea in stiinte ale comunicarii sau similar. 

3. 
MARINESCU DANA 
ALEXANDRA 

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. 23359/05.08.2020 

4. NEAGU ANDRA IOANA 

RESPINS 
Motivare: Dosarul depus de candidat prin documentele prezentate nu 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 23359/05.08.2020, respectiv studii superioare cu 

specialitatea in stiinte ale comunicarii sau similar. 

5. 
POPESCU MALINA 
IOANA 

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. 23359/05.08.2020 

6. PETREA ILEANA 

RESPINS 
Motivare: Dosarul depus de candidat prin documentele prezentate nu 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 23359/05.08.2020, respectiv studii superioare cu 

specialitatea in stiinte ale comunicarii sau similar. 

7. 
SERBAN VALENTIN 
NICOLAE 

RESPINS 
Motivare: Dosarul depus de candidat prin documentele prezentate nu 

demonstreaza  indeplinirea cerintelor pentru ocuparea postului, asa cum au fost 
precizate in anuntul nr. 23359/05.08.2020, respectiv studii superioare cu 

specialitatea in stiinte ale comunicarii sau similar. 


