
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

 

Rezultatul probei eliminatorii 

de testare a competenţelor în domeniul tehnologiei  informaţiei la concursul de ocupare a 2 

funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei economie şi finanţe, organizat de către Consiliul 

Judeţean Galaţi, care urmează a se desfăşura începând cu data de 04.03.2019, şi anume: 

- consilier, clasa I, grad asistent (Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special); 

- consilier, clasa I, grad superior (Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe 

comunitare) 

 

             Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Procedura de organizare şi desfăşurare a 

probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în cazul concursurilor organizate în 

vederea ocupării funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 179/06.02.2018, se comunică următoarele rezultate ale probei eliminatorii 

pentru ocuparea funcţiei sus-menţionate: 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică Rezultatul probei 

eliminatorii 

 

1. Brătuleanu Mihaela  

 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ABSENT 

2. Feraru Ana-Maria  

 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ADMIS 

3. Gheorghiţă Mihaela-Felicia  Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ADMIS 

4. Lupu Ionela-Monica 

 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ADMIS 

5. Mihai Cristina 

 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ADMIS 

6. Mitrofan Geta 

 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ADMIS 

7. Candidatul cu nr. dosar 

înscriere 2273/18.02.2019 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ADMIS 

8. Oprea Otilia 

 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ADMIS 

9. Ringheanu Vlad-Marius   

 

 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special  

ADMIS 

10. Stroia Mihaela-Carmen 

 

Consilier, clasa I, grad asistent 

(Compartimentul buget, sănătate şi 

învăţământ special 

ADMIS 

11. Boza Gabriela-Violeta 

 

Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ABSENT 

12. Călin Sorina-Cateluţa 

 

Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 



13. Coman Laura-Angelica 

 

Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

14. Grecu Daniela 

 

Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

15. Jalbă Teodora 

 

Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ABSENT 

16. Lungu Cătălina Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

17. Mihalache Cristina Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

18. Mihai Elena-Silvia Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

19. Moise Ion Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

20. Pecheanu Liliana Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

21. Pastor Simona Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

22. Stăncescu Vasile Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

23. Serea Nicoleta Consilier, clasa I, grad superior 

(Compartimentul analiză, sinteză şi 

derulare programe comunitare) 

ADMIS 

 

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05.03.2019, începând cu 

ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 60 de minute de la ora 

afişării rezultatelor, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Procedura de organizare şi 

desfăşurare a probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în cazul 

concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice vacante sau temporar 

vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 179/06.02.2018, care se depune la 

secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – Stănescu Mădălina. 

 

 Afişat astăzi, 04.03.2019, ora 13.45 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                    

                                                                                                                    Secretar, 

                                                                                                       Constantinescu Iuliana  

 


