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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacante de 

referent, treaptă profesională IA din cadrul Compartimentului Comunicare, Informare și Relații 

Publice – Direcția Comunicare și Relații Internaționale ncheiat astazi 25.01.2016 

 

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de 

înscriere: 

Nr. 

crt. 

Nume prenume 

candidat 

Rezultat selecție 

dosare 

Observații 

1. Anghel Rodica ADMIS 
Candidatul îndeplineşte condiţiile generale şi specifice de 

participare la concurs, iar dosarul de înscriere este 

complet. 

2. Bărbuceanu Adi 

Ștefan 

RESPINS Lipsă certificare carnet de muncă și adeverințe care atestă 

vechimea în muncă conform prevederilor art.6 alin 4 din 

HG 286/2011   

3. Ghitcuță Gabriela 

– Adriana 

RESPINS Nu face dovada vechimii în muncă, în conformitate cu 

prevederile art.6 alin.(1) lit.d) din HG 286/2011   

4. Gugiu Oana – 

Amalia 

ADMIS Candidatul îndeplineşte condiţiile generale şi specifice de 

participare la concurs, iar dosarul de înscriere este 

complet. 

5. Starzonk Mihaela 

– Izabela 

RESPINS Lipsă vechime în muncă 

 

Candidații declarați admis vor susţine în data de 08.05.2017 la ora  09,00 - proba scrisă  la sediul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul 

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, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Afișat azi, 02.05.2017, ora 11.30. 

 

 

 


