
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul de ocupare a postului vacant de şofer, în cadrul Direcţiei patrimoniu, 

organizat de către Consiliul Judeţului Galaţi, care urmează a se desfăşura în în perioada 

01.02.2021 - 11.02.2021 

 

Având în vedere prevederile art. 20 din DISPOZIŢIA Nr. 628 din 05 decembrie 2014 a 

Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea 

posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţului, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei cererilor de înscriere: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Admis Respins 

1 Mihai Nicolau Admis  

2 Naftan Paul Mircea Admis 
 

3 Luparu Virgil Admis  

4 Mihoci Constantin Admis  

5 Giangu Costel Admis  

6 Horinceanu Sorin Admis  

7 Rarinca Alexandru Admis  

8 Vangheli Cătălin Admis  

9 Mircea Romică Admis  

10 Pilaf Adrian Admis  

11 Bezminţeanu Ionel Admis  

12 Petrea Jenel Admis  

13 Năstăsache Stoica Alexandru Admis  

14 Ştefan Dumitru Admis  

15 Petrea George Admis  

16 Lefter Marian Cristian  Respins* 

17 Radu Cezar  Respins* 

18 Purcel Cornel Daniel  Respins
* 

19 Năstase Vasile  Respins* 

20 Manea Costel  Respins* 

21 Podaşcă Ciprian  Respins* 

 

*Dosarul domnului Radu Cezar a fost respins motivat de faptul că Certificatul de 

pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de 

persoane este obţinut în Regatul Unit nemaifiind valabil pe teritoriul UE, începând cu data 

retragerii Regatului Unit din UE. 

*Dosarul domnului Manea Costel a fost respins motivat de faptul că Certificatul de 

pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de 

persoane si cardul tahograf sunt expirate 

*Dosarul domnului Lefter Marian Cristian a fost respins motivat de faptul că are 

cardul tahograf expirat 

*Dosarul domnului Purcel Cornel Daniel a fost respins motivat de faptul că nu a depus 

Certificatul de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport 

rutier public de persoane precum si cardul tahograf 

*Dosarul domnului Năstase Vasile a fost respins motivat de faptul că nu are categoria D 

înscrisă pe Certificatul de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează 

transport rutier public 



*Dosarul domnului Podască Ciprian a fost respins motivat de faptul că, categoria D 

menționată pe permisul de conducere este expirată. 

  

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în cel mult o zi lucrătoare de la data 

afişării rezultatului probei scrise, conform prevederilor art. 31 din DISPOZIŢIA Nr. 628 

din 05 decembrie 2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea 

Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi 

şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţului 

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 01.02.2021. 

 Menţionăm faptul că, datorită numărului mare de candidaţi, proba practică se va 

desfășura pe etape, începând cu ora 8.30 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.  

 De asemenea toţi candidaţii se vor prezenta la proba practică cu original permisului de 

conducere auto, certificatului de pregătire profesională pentru conducătorii auto care 

efectuează transport rutier public de persoane, cardului tahograf. 

 Afişat astăzi, 26.01.2021, ora 13.30 la sediul Consiliului Judeţului                                                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 Secretar, 

                                                                                              Stănescu Mădălina 

                                                                                                                            


