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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

Nr.18039/10.07.2019 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU 

pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, 

serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică-compartimentul Economic, Achiziții Publice Administrativ 

 

Având în vedere prevederile art.61 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei de interviu: 

Nr. 

crt. Numele și prenumele candidatului Funcţia publică Compartimentul 

Punctaj 

probă   

interviu 

Rezultat 

probă 

interviu 

1. Brăduleț Delia-Georgiana 
Inspector, clasa I, grad profesional principal 

Economic, Achiziții Publice Administrativ 66,66 admis 

2. Roman Gheorghe 
Inspector, clasa I, grad profesional principal 

Economic, Achiziții Publice Administrativ 85,00 admis 

 

 În conformitate cu prevederile art.63 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult 
24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei de interviu la secretariatul comisiei, doamna Angheluță Mihaela, cam.103. 

 În conformitate cu prevederile art.61 alin.(4) și alin.(5) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt declarați admiși candidații care au obținut 
minim 50 de puncte. 

 Afișat astăzi, 10.07.2019, ora 13,00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași. 

 
     Președinte comisie,               Secretar comisie, 
     Atomulesei Aurica                            Angheluță Mihaela 


