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Rezultatele selec
pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional 

Comunicare 
 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 
publici, cu modificările și completările ulterioare,
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
candidatului 

Funcția publică

1. Aanei Simona-Daniela 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant

2. Andriu Vera 
Consilier, clasa I, grad
profesional debutant

3. Apostu Roxana-Elena  

Consilier, clasa I,
profesional debutant
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Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat
țiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional 

Comunicare și Relații cu Publicul din data de 26.03.2019 – proba scris

nului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

ția publică Compartiment 
Rezultatul 
selecției 
dosarelor 

Consilier, clasa I, grad 
debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul 

admis 

Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul respins 

Nu îndepline
baza art.54 lit.f
republicată, cu modificările 
ulterioare 

Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant Comunicare și Relații cu 

Publicul respins 

Nu îndepline
baza art.54 lit.f
republicată, cu modificările 
ulterioare 

        
           

Anexa 

la proces verbal selecţie  

nr.84/18.03.2019 

recrutare organizat 
țiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul 

proba scrisă 

și dezvoltarea carierei funcționarilor 
ției dosarelor de înscriere: 

Obsevații 

- 

Nu îndeplinește condițiile de studii solicitate în 
art.54 lit.f din Legea nr.188/1999, 

republicată, cu modificările și completările 

Nu îndeplinește condițiile de studii solicitate în 
art.54 lit.f din Legea nr.188/1999, 

republicată, cu modificările și completările 
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4. Băetu Anca 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

5. Bălteanu Antonia-Mădălina 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

6. Bandac Andreea-Mădălina 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul respins 

Nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.49 
alin.(2) din H.G.nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate nu conţine număr de 
înregistrare în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice.. 

7. Buhnilă Andreea 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul 

admis - 

8. Cărlescu Gabriela 

Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant Comunicare și Relații cu 

Publicul 
respins 

Nu îndeplinește condițiile de studii solicitate în 
baza art.54 lit.f din Legea nr.188/1999, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

9. Cîșlariu Andreea-Elena 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul 

admis - 

10. Costache Ciprian-Octavian 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

11. Cucu Mihaela-Nadia 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

12. Damian Andreea 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

13. Dornea Anca 

Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant Comunicare și Relații cu 

Publicul respins 

Nu îndeplinește condițiile de studii solicitate în 
baza art.54 lit.f din Legea nr.188/1999, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

14. Grigoraș Irina Consilier, clasa I, grad Comunicare și Relații cu admis - 
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profesional debutant Publicul 

15. Hrișcu Mihaela 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul 

admis - 

16. Iacob-Strugaru Anca 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul 

admis - 

17. Iași Ana-Maria 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

18. Ioniță Luminița-Mădălina 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul respins 

Nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.49 
alin.(2) din H.G.nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate nu conţine număr de 
înregistrare în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice. 

19. Luca Adina-Andreea 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

20. Melinte Ana-Maria 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

21. Moraru Iulian 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

22. Moșică Mădălina 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

23. Nistor Maria 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

24. Oprea Andrei-Tudor 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

25. Păscuțoiu Niculina-Felicia 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 
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26. Pavăl Ana-Isabela 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

27. Popovici Alexandra 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

28. Răileanu Anca-Mihaela 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

29. Rotaru Alexandrina-Elena 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

30. Rusu Gheorghiță-Alin 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

31. Sandu Magdalena 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

32 Sârbu Maria-Ramona 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

33. Săvinescu Raluca-Anda 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

34. Stanciu Angela 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

35. 
Stefîrcă Ana-Maria-
Nicoleta 

Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant  

Comunicare și Relații cu 
Publicul respins 

Nu face dovada îndeplinirii condiției de 
competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei 
prevăzute la art.31 alin.(4) din H.G.nr.611/2008, 
cu modificările și completările ulterioare 

36. Straciug Petronela Oana 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

37. Șubran Vlad-Nicolae 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

38. Tănase Raul-Bogdan Consilier, clasa I, grad Comunicare și Relații cu admis - 
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profesional debutant Publicul 

39. Tansanu Simona 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

40. Țăruș Măriuța-Lorena 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

41. Teodorescu Gabriela 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

42. Tincu Ioana 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul respins 

Nu îndeplinește condițiile de studii solicitate în 
baza art.54 lit.f din Legea nr.188/1999, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

43. Țipirig Mihaela 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

44. Trandafir-Andreea-Alina 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

45. Ursuleasa Andrei-Petronel 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

46. Vecinu Mihaela-Nicoleta 
Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant 

Comunicare și Relații cu 
Publicul admis - 

 Afișat astăzi, 20.03.2019, ora 10,00 la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași. 

 Candidații declarați admiși vor susține în data de 26.03.2019, ora 10,00 - proba scrisă, la sediul I.T.M.Iași, șos.Moara de Foc nr.31, etajul 4. 

 Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției 
dosarelor. Contestația se poate depune la secretariatul comisiei, doamna Angheluță Mihaela, cam.103. 

 

Secretar comisie concurs, 

Mihaela Angheluță 


