
 
                   ROMÂNIA 

          JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

Comisia de concurs/examen 

 
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 6 martie 

2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector clasa I gradul 

profesional debutant la Compartiment certificate / autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții, 

inspector clasa I gradul profesional  debutant (2 posturi) la Compartiment recepții lucrări și avize -

Serviciul autorizări construcții,  inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment 

PUG/ PUZ/PUD –Serviciul strategie și dezvoltare urbană, inspector clasa I gradul profesional asistent la 

Compartimentul nomenclatură stradală - Serviciul strategie și dezvoltare urbană, inspector clasa I gradul 

profesional debutant la Compartimentul mediu la Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei 

Municipiului Focşani. 

          Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările 

ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică de execuție vacantă 

pentru care s-a înscris la concurs 

Rezultatul selecţiei 

1 2 3 
Neghină Gabriela Inspector, clasa I, gradul profesional asistent- 

Compartiment nomenclatură stradală – 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

 
Admis 

Căluian Melania Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment PUG/PUZ/PUD - 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

Respins-- nu îndeplinește condiția de 

studii precizată în anunț (studii 

universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în : domeniul de 
licenţă arhitectură sau urbanism sau în 

domeniul de licenţă inginerie civilă sau 

inginerie geodezică, sau în domeniul de 
licență științe administrative sau 

specializarea informatică/ domeniul de 

licenţă arhitectură sau urbanism sau în 
domeniul de licență inginerie civilă sau 

inginerie geodezică, sau specializarea 

geografie sau specializarea cartografie sau 
specializarea planificare teritorială sau 

specializarea informatică) 

Ivan Ramona Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment PUG/PUZ/PUD - 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

 

Admis 

Neghină Gabriela Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment PUG/PUZ/PUD - 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

Admis 

Nicolae Ioana  

 

Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment PUG/PUZ/PUD - 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

 

Admis 

Niculescu Silviu Florin Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment PUG/PUZ/PUD - 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

 

Admis 

Popa Alexandru Daniel Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment PUG/PUZ/PUD - 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

 

Admis 

Stăruială Mihaiela  

 

Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment PUG/PUZ/PUD - 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

 

Admis 



Șerban Gianina- Simona Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment PUG/PUZ/PUD - 

Serviciul strategie și dezvoltare urbană 

 

Admis 

 

 

 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică de execuție vacantă 

pentru care s-a înscris la concurs 

Rezultatul selecţiei 

1 2 3 
Ailincuței Elena - Nicoleta Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment certificate/ 

autorizații construcții – Serviciul autorizări 

construcții 

 

Admis 

Hagiu Marian Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment certificate/ 

autorizații construcții – Serviciul autorizări 

construcții 

 

Admis 

Nicolae Ioana Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment certificate/ 

autorizații construcții – Serviciul autorizări 

construcții 

Admis 

Popa Alexandru Daniel Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment certificate/ 

autorizații construcții – Serviciul autorizări 

construcții 

Admis 

Bogiu Valentina Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment recepții lucrări și 

avize – Serviciul autorizări construcții 

Admis 

Căluian Melania Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment recepții lucrări și 

avize – Serviciul autorizări construcții 

Respins- nu îndeplinește condiția de 
studii precizată în anunț (studii 

universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în : domeniul de 

licenţă arhitectură sau urbanism sau în 

domeniul de licenţă inginerie civilă sau 

inginerie geodezică sau specializarea 

administrație publică sau specializarea 
geografie sau specializarea cartografie sau 

specializarea planificare teritorială) 

Neghină Gabriela Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment recepții lucrări și 

avize – Serviciul autorizări construcții 

Admis 

Nicolae Ioana Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment recepții lucrări și 

avize – Serviciul autorizări construcții 

Admis 

Popa Alexandru Daniel Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment recepții lucrări și 

avize – Serviciul autorizări construcții 

Admis 

Rusu Mihai Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment recepții lucrări și 

avize – Serviciul autorizări construcții 

Admis 

Sandu Cristian Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment recepții lucrări și 

avize – Serviciul autorizări construcții 

Respins-- nu îndeplinește condiția de 

studii precizată în anunț (studii 

universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în : domeniul de 
licenţă arhitectură sau urbanism sau în 

domeniul de licenţă inginerie civilă sau 

inginerie geodezică sau specializarea 
administrație publică sau specializarea 

geografie sau specializarea cartografie sau 

specializarea planificare teritorială) 



Șerban Gianina Simona Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment recepții lucrări și 

avize – Serviciul autorizări construcții 

Admis 

 

 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică de execuție vacantă 

pentru care s-a înscris la concurs 

Rezultatul selecţiei 

1 2 3 
Bălan Silvana Lăcrămioara Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment mediu – Direcția 

arhitectului șef 

Respins- nu îndeplinește condiția 

de studii precizată în anunț (studii 

universitare de licenţă absolvite 

cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă în domeniul de 

licență ingineria mediului) 

Cojocaru Robert - Alexandru Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment mediu – Direcția 

arhitectului șef 

Admis - cu mențiunea că va 

completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar pe 

tot parcursul desfăşurării 

concursului, dar nu mai târziu de 

data şi ora organizării interviului, 

sub sancţiunea neemiterii actului 

administrativ de numire 

Gogonel Claudia Cosmina Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant- Compartiment mediu – Direcția 

arhitectului șef 

Respins- nu îndeplinește condiția 

de studii precizată în anunț (studii 

universitare de licenţă absolvite 

cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă în domeniul de 

licență ingineria mediului) 

 

 
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore 

de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 

modificările şi completările ulterioare, contestații care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, inspector, Compartiment resurse umane, organizare.  

 Candidații declarați ”admis”, vor susţine în data de 05 martie 2018, ora 10,00, proba suplimentară 

de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației – nivel mediu, iar în urma 

promovării probei suplimentare vor susține în data de 06 martie 2018 la ora 10.00, proba scrisă, 

la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul  D. Cantemir nr. 1 bis, Focşani. 

 Afişat astăzi, 22 februarie 2018, ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul D. 

Cantemir nr. 1 bis, Focşani, precum și pe site-ul instituției www.focsani.info 


