
 

                 ROMÂNIA 

            JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

Comisia de concurs  

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în vederea ocupării 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 din cadrul Primăriei Municipiului Focşani 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) 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 probei interviu: 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică pentru 

care s-a inscris la 

concurs 

Punctajul 

probei 

interviu(puncte) 

Rezultatul 

probei interviu 

 

1 Neghină Gabriela Inspector, clasa I, gradul 

profesional asistent- 

Compartiment nomenclatură 

stradală – Serviciul strategie și 

dezvoltare urbană 

 

88,33 

 

Admis 

2 Nicolae Ioana Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant- 

Compartiment PUG/PUZ/PUD 

- Serviciul strategie și 

dezvoltare urbană 

 

95,33 

 

Admis 

3 Ivan Ramona Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant- 

Compartiment PUG/PUZ/PUD 

- Serviciul strategie și 

dezvoltare urbană- licență în 

Științe administrative ( 1post) 

 

93,33 

 

Admis 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică pentru 

care s-a inscris la concurs 

Punctajul 

probei 

interviu 

(puncte) 

Rezultatul 

probei interviu 

 

1 Cojocaru Robert - 

Alexandru 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant - 

Compartiment mediu- Direcția 

arhitectului șef 

 

43,33 

 

Respins 

 



 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică pentru 

care s-a inscris la concurs 

Punctajul 

probei 

interviu 

(puncte) 

Rezultatul 

probei interviu 

 

1 Ailincuței Elena - 

Nicoleta 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant- 

Compartiment certificate/ 

autorizații construcții – 

Serviciul autorizări construcții 

 

65,66 

 

Admis 

2 Bogiu Valentina Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant- 

Compartiment recepții lucrări 

și avize – Serviciul autorizări 

construcții - licență în Științe 

administrative (1 post) 

 

98,33 

 

Admis 

3 Popa Alexandru 

Daniel 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant- 

Compartiment recepții lucrări 

și avize – Serviciul autorizări 

construcții 

 

81,33 

 

Admis 

4 Șerban Gianina 

Simona 

 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant- 

Compartiment recepții lucrări 

și avize – Serviciul autorizări 

construcții- - licență în Științe 

administrative (1 post) 

 

81,00 

 

Admis 

 

 

 Conform art. 60 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte; 

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

24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei interviu, 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, care 

se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, 

inspector, Compartiment resurse umane, organizare. 

 Afişat astăzi, 12.03.2018, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani și pe site-ul 

instituției www.focsani.info. 

 

 

http://www.focsani.info/

