
 

                        ROMÂNIA 

             JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

Comisia de concurs  
 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad 

profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului 

Focșani și funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad 

profesional principal la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului 

Focșani din data de 28.08.2018 proba scrisă 
 

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 scrise : 
 

 

 

 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 afişarii rezultatului probei 

scrise, 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, 

respectiv 29.08.2018 ora 16.30, care se depune la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, Buică Diana Sorinela, inspector, Compartiment 

resurse umane, organizare. 

 Proba interviu se va desfăşura în data de 30 august 2018, ora 13.30, la 

sediul Primăriei Municipiului Focşani; 

 Afişat astăzi, 28.08.2018, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului 

Focşani și pe site-ul instituției www.focsani.info. 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică pentru care s-a inscris 

la concurs 

Punctajul 

probei 

scrise 

(puncte) 

Rezultatul 

probei 

scrise 

 

1. Georgescu 

Mariana Alina 

inspector clasa I grad profesional 

superior 

63,83 ADMIS 

2. Manoliu Lică 

Marius 

inspector clasa I grad profesional 

superior 

61,00 ADMIS 

3. Nistoroiu Elena 

Veronica 

inspector clasa I grad profesional 

principal 

60,92 ADMIS 

4. Fociuc Valentina inspector clasa I grad profesional 

principal 

11,66 RESPINS 


