ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Comisia de concurs
Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat
pentru ocuparea unei unei funcţii contractuale vacante de inspector de
specialitate debutant la Compartiment turism – Biroul presă, relații
externe din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, organizat în data de 19 mai
2017, ora 09.00 – proba scrisă
Nr.
crt.

Nume si prenume
candidat
Pogan Florina Tatiana

1.
2.

Buzatu Gabriela Mariana

3.

Lazăr Raluca Amalia

4.

Balaban Adelina

5.

Ciobotaru Dănuț

▪
▪

▪

Funcţia contractuală
vacantă pentru care s-a
înscris la concurs
inspector de specialitate
debutant
inspector de specialitate
debutant
inspector de specialitate
debutant
inspector de specialitate
debutant

inspector de specialitate
debutant

Rezultatul selecţiei
Respins – nu îndeplinește
condițiile de studii precizate în
anunț

Admis
Admis
Admis- cu
mențiunea ca va completa
dosarul de concurs cu cazierul
judiciar în original, cel mai târziu
până la data desfășurării primei
probe a concursului
Respins – nu îndeplinește
condițiile de studii precizate în
anunț

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 19 mai 2017, ora 09.00,
la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie până pe data 12 mai
2017, ora 14.00, conform prevederilor art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, contestație care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul
Primariei Municipiului Focsani.
Afişat astăzi, 11 mai 2017, ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din
B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet – www.focsani.info.

MENȚIUNE: Comisia de concurs își rezervă dreptul ca în cazul în care nu se vor prezenta documentele
solicitate în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului să respingă
dosarele de concurs.

Secretar comisie concurs,
Buică Diana Sorinela

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Comisia de concurs
Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat
pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de Șofer I la Compartiment
administrativ – Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Focșani,
organizat în data de 19 mai 2017, ora 09.00 – proba scrisă
Nr.
crt.

Nume si prenume
candidat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ifrim Florin
Șușu Adrian-Alin
Sandu Gabriel
Tărîță Dorinel-Ionel
Mircea Emilian
Pătrașcu Viorel
Pîrlog Marius
Feraru Paul-Cyan
Voicu Alin-Sebastian
Olteanu Mihai-Alexandru
Sterian Ionuț-Sebastian

Funcţia contractuală
vacantă pentru care s-a
înscris la concurs
Șofer I
Șofer I
Șofer I
Șofer I
Șofer I
Șofer I
Șofer I
Șofer I
Șofer I
Șofer I
Șofer I

Rezultatul selecţiei

Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis
Admis- cu mențiunea ca va
completa dosarul de concurs cu
cazierul judiciar în original cel
mai târziu până la data
desfășurării primei probe a
concursului

12.

Ghiorghiu Aurelian

Șofer I

Admis- cu mențiunea ca va
completa dosarul de concurs
cu cazierul judiciar în original
cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a
concursului

▪
▪

▪

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 19 mai 2017, ora 09.00,
la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie până pe data 12 mai
2017, ora 14.00, conform prevederilor art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, contestație care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
Turcu Manuela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei
Municipiului Focsani.
Afişat astăzi, 11 mai 2017, ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din Bdul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet – www.focsani.info.

MENȚIUNE - Comisia de concurs își rezervă dreptul ca în cazul în care nu se prezintă cazierele
judiciare în original cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului, respectiv 19
mai 2017, să respingă dosarele de concurs.

Secretar comisie concurs,
Turcu Manuela

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Comisia de concurs
Rezultatul privind selecţia dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru
ocuparea unei funcţii contractuale vacante de casier la Compartiment buget, contabilitate –
Serviciul buget, contabilitate, Direcția economica din cadrul Primăriei Municipiului Focșani,
organizat în data de 19 mai 2017, ora 09.00 – proba scrisă

1.
2.
3.
4
5

Irimiea Daniela Dragomira
Leustean Monica
Negoescu Nicoleta
Taranu Rodica
Batog Dana Mihaela

Funcţia contractuală vacantă
pentru care s-a înscris la
concurs
Casier
Casier
Casier
Casier
Casier

6

Sirbu Bianca Elena

Casier

Nr.
crt.

Nume si prenume
candidat

Rezultatul selecţiei

Admis
Admis
Admis
Admis
Respins-nu are studii medii
economice absolvite cu
diploma de bacalaureat
Respins- nu are studii medii
economice absolvite cu
diploma de bacalaureat si nu
are vechime in specialitatea
studiilor de minimum 3 ani

- Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 19 mai 2017, ora 09.00, la
sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani.
- Candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie până pe data de 12 mai
2017, ora 14.00, conform prevederilor art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, contestație care se depune la
secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Calota Geta, inspector, Compartiment resurse
umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani.
- Afişat astăzi, 11 mai 2017, ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D.
Cantemir nr. 1 bis, Focşani şi pe pagina de internet – www.focsani.info.

