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 perioada
03.11.2021 - 12.11.2021
Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul 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 aprobat
prin DISPOZIŢIA Nr. 628/05.12.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, comisia de
concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei cererilor de înscriere:

Nr.
Crt.

Număr înregistrare dosar concurs

Funcţia contractuală vacantă

ADMIS/
RESPINS

sofer

1

11577/18.10.2021 Năstase Vasile

2

11650/20.10.2021 Tocu Ilie Narcis Neacşu
Tatiana-Alina

3

11755/21.10.2021
Drăgan
Checheriţă Ecaterina-Ele
na

4

11724/21.10.2021 – Burghelea IlieToma
Marilena

5

11781/22.10.2021 –Cristina

6

11784/22.10.2021- Popa Daniela-A
urelia

ADMIS

Maricel–

sofer
ADMIS
sofer
ADMIS
sofer
ADMIS
sofer
ADMIS
sofer

7

ADMIS

sofer
11806/25.10.2021
ADMIS
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie în data de 3.11.2021, începând
cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi.
 Afişat astăzi, 27.10.2021, ora 11.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi şi pe pagina de
internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „ Despre instituţie –
Carieră”.
 Potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1130/22.10.2021
pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10
octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: “Accesul
persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și
locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis
doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se



află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2.”
În aceste condiţii, candidaţii vor putea susţine probele de concurs doar dacă
îndeplinesc condiţiile precizate mai sus.

Secretar,
Stănescu Mădălina

