
                                                                                       

 

 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de sofer I in cadrul Directiei de Servicii Edilitare Gura Humorului- Serviciul de 

transport public local 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

HINCEAN RADU ANDREI ADMIS  

 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de muncitor calificat III in cadrul Directiei de Servicii Edilitare                      

Gura Humorului - Serviciul de transport public local 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

DOMINTE PETRU DANIEL ADMIS  

 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de muncitor calificat III in cadrul Directiei de Servicii Edilitare                        

Gura Humorului – Serviciul Lucrari Publice, Infrastructura 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

BELEI COSTEL NICUSOR ADMIS  

 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie  de muncitor necalificat in cadrul Directiei de Servicii Edilitare Gura Humorului 

– Serviciul Lucrari Publice, Infrastructura 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

TOMA ION ADMIS  

LIMBOSU IONUT ALEX ADMIS  

MINDRILA PETRU ADMIS  

CRISTANOV DARIUS ION ADMIS  

 

 



 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de ingrijitor in cadrul Directiei de Servicii Edilitare Gura Humorului - Serviciul 

de transport public local 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

STOICA FLORICA ADMIS  

 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de casier in cadrul Directiei de Turism-Serviciul Partii Schi 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

UNGURIANU ANDREEA GEORGIANA ADMIS  

ANTONOVICI SORIN ADMIS  

TODOSI NICOLETA MONICA ADMIS  

 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de asistent medical  

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

VEDEANU EMANUELA RESPINS -Nu face dovada studiilor de 

scoala sanitara postliceala / 

studii superioare de 3 ani, 

absolvite cu diploma de 

absolvire/diploma de licenta in 

specialitatea Asistent medical 

generalist 

-Nu face dovada vechimii in 

specialitatea studiilor necesare 

ocuparii functiei contractuale-1 

an 

FILIPOVICI ALEXANDRA FELICIA ADMIS  

 

 

 

 



REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de muncitor calificat III in cadrul Directiei de Turism-Serviciul Complex 

Agrement 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

ADOMNITEI RADU ION ADMIS  

 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de muncitor necalificat in cadrul Directiei de Turism-Serviciul Partii Schi 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

TUDOSE ADRIAN VASILICA ADMIS  

 

REZULTATUL  

obţinut în urma selectiei dosarelor la concursul  organizat pentru ocuparea functiei contractuale 

vacante de executie de ingrijitor in cadrul Directiei de Turism-Serviciul Partii Schi 

Nume şi prenume Rezultatul selectiei dosarelor  Motivul respingerii dosarului 

URSULESCU SEBASTIAN ADMIS  

DARABAN MIHAI CRISTIAN ADMIS  

 

Secretar comisie concurs 

 

 

 


