
 CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  

   

 

Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a trei 

funcţii contractuale vacante de execuţie ( inspector de specialitate IA, 

inspector de specialitate I şi inspector de specialitate debutant) Direcţia 

patrimoniu (Serviciul patrimoniu public) 

 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

Având în vedere prevederile art. 29 si ale art. 30 alin. 3 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 probei practice: 

 

                           

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

Postul pentru care s-a înscris 

Admis/ Respins 

1. Cornia Vlad Mihai – inspector de specialitate 

debutant 
ADMIS 

2. Firu Diana – inspector de specialitate debutant ADMIS 

3. Ciobanu Adrian – inspector de specialitate debutant ADMIS 

4. Tudosă Georgiana - inspector de specialitate debutant ADMIS 

5. Ieremie Maria Cristiana - inspector de specialitate 

debutant 
RESPINS 

6. Dragomir Marinela Adina - inspector de specialitate 

debutant 
RESPINS 

7. Zahiu Dana Mihaela - inspector de specialitate 

debutant 
RESPINS 

8. Vrabie Nonica – inspector de specialitate debutant ABSENT 

9. Caburgan Anca Alexandra – inspector de specialitate 

debutant 
ABSENT 

   

10. Lupaşcu Leonard Dumitru - inspector de specialitate I ADMIS 

11. 7746 - inspector de specialitate I ADMIS 

12. 7831 - inspector de specialitate I ADMIS 

13. Diaconu Nicoleta - inspector de specialitate I RESPINS 

14. Drăguţ Toni - inspector de specialitate I RESPINS 

15. Chirilă Georgian Mihai – inspector de specialitate I RESPINS 

16. Palade Lucian – inspector de specialitate I RESPINS 

17. Miron Gina - inspector de specialitate I ABSENT 

18. Șișu Violeta - inspector de specialitate I ABSENT 

   

19. Marcu Mihai - inspector de specialitate IA ADMIS 

20. Bunea Cristina Corina - inspector de specialitate IA ADMIS 

21. 7871 - inspector de specialitate IA ABSENT 
                                                                    



 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28.07.2021 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 probei practice, 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 Judeţean 
 

 Afişat astăzi, 23.07.2021, ora 13.45  la sediul Consiliului Judeţean Galaţi şi pe site. 

 

 

 

 

  Secretar, 

                                                                                                       Sacazof Silvia 


