
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

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. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs 

comunică următoarele rezultate ale selecţiei cererilor de înscriere: 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică  Instituţia sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

 

1. Brătuleanu 

Mihaela 

Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

2. Dochiţoiu 

Cristina-Corina 

Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
RESPINS* 

3. Feraru Ana-Maria Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

 

4. 

 

Gheorghiţă 

Mihaela-Felicia 

Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

5. Lupu Ionela-

Monica 

Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

6. Mihai Cristina Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

7. Mitrofan Geta Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

8. Candidatul cu nr. 

dosar înscriere 

2273/18.02.2019 

Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

9. Oprea Otilia 

 

 

 

Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

10. Ringheanu Vlad-

Marius   

 

 

 

 

Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 



Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică  Instituţia sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

 

11. Stroia Mihaela-

Carmen 

Consilier, clasa I, grad 

asistent (Compartimentul 

buget, sănătate şi 

învăţământ special) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

12. Boza Gabriela-

Violeta 

Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

13. Călin Sorina-

Cateluţa 

 

Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

14. Coman Laura-

Angelica 

Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

15. Grecu Daniela Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

16. Ion Bogdan-Minel Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
RESPINS* 

17. Jalbă Teodora Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

18. 

 

 

Jipa Cristache 

 

 

 

Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
RESPINS* 

19. 

 

 

Lungu Cătălina Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

20. 

 

Mihalache Cristina Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

21. 

 

Mihai Elena-Silvia Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

22. 

 

Moise Ion Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi derulare 

programe comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 



Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică  Instituţia sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

 

23. 

 

Pecheanu Liliana Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

24. Pastor Simona Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

25. Stăncescu Vasile Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

26. Serea Nicoleta Consilier, clasa I, grad 

superior (Compartimentul 

analiză, sinteză şi 

derulare programe 

comunitare) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

 
 
*„Condiţiile de participare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie 

din cadrul Direcţiei economie şi finanţe: 
- consilier, clasa I, grad superior (Compartimentul analiză, sinteză şi derulare 

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

special), din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi sunt: 
A. condiţii generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, modificată şi completată; 
B. condiţii specifice: 
Consilier, clasa I, grad superior: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice. 
- vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (5) lit. c) 
din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu (probă eliminatorie). 
Consilier, clasa I, grad asistent: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice. 
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an, conform prevederilor art. 57 alin. (5) lit. a) 
din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu (probă eliminatorie).” 

 

 * Doamna Dochiţoiu Cristina-Corina : din actele depuse la dosarul de concurs nu rezultă 

vechimea necesară în specialitatea studiilor (1 an) pentru ocuparea postului scos la concurs 

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

* Domnul Ion Bogdan-Minel nu a depus la dosarul de concurs acte care să ateste vechimea 

necesară în specialitatea studiilor (7 ani) pentru ocuparea postului scos la concurs 

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

comunitare). 

* Domnul Jipa Cristache : din actele depuse la dosarul de concurs nu rezultă vechimea 

necesară în specialitatea studiilor (7 ani) pentru ocuparea postului scos la concurs 

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

comunitare). 

 



 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie de cunoştinţe operare 

calculator în data de 04.03.2019, începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean 

Galaţi. 

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data 

afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, care 

se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – Stănescu Mădălina 

 Afişat astăzi, 22.02.2019, ora 11.30 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

  

Secretar, 
                     Constantinescu Iuliana 

                                                                                                                            


