
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

 

Rezultatul probei eliminatorii de testare a competenţelor în domeniul tehnologiei  

informaţiei la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie 

consilier clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului relaţii publice, organizare şi 

funcţionare ATOP 

 

             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: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Funcţia publică Admis/Respins 

 

1. 

 

12292/05.11.2021  

Consilier clasa I, grad superior 

(Compartimentului relaţii publice, 

organizare şi funcţionare ATOP) 

 

ADMIS 

 

2. 

 

12609/15.11.2021  

Consilier clasa I, grad superior 

(Compartimentului relaţii publice, 

organizare şi funcţionare ATOP) 

 

ADMIS 

 

3. 

 

12729/16.11.2021  

Consilier clasa I, grad superior 

(Compartimentului relaţii publice, 

organizare şi funcţionare ATOP) 

 

ADMIS 

 

4. 

 

12647/15.11.2021  

Consilier clasa I, grad superior 

(Compartimentului relaţii publice, 

organizare şi funcţionare ATOP) 

 

ABSENT 

 

5. 

 

 

12654/15.11.2021  

Consilier clasa I, grad superior 

(Compartimentului relaţii publice, 

organizare şi funcţionare ATOP) 

 

ABSENT 

 

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06.12.2021, 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. 

 

 Afişat astăzi, 02.12.2021, ora 11.30 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                    

                                      Secretar, 

                                                                                                Constantinescu Iuliana 

 


