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Nr. 22135/16.05.2017  

Rezultatul probei scrise la 

concursul organizat de Primaria orasului Draganesti – Olt 

in data de 16.08.2017 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele 

rezultate obtinute la proba scrisa: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică solicitata Punctajul 

obtinut/ minim 

50/ maxim 100 

puncte 

Admis/Respins 

 

1 ENACHE 

EUGENIA 

CRISTINA 

consilier juridic, clasa I, grad 

profesional debutant in 

cadrul Compartimentului 

juridic, contencios 

administrativ 

- ABSENT 

2 PRUNDEANU 

IONUT NARCIS 

consilier juridic, clasa I, grad 

profesional debutant in 

cadrul Compartimentului 

juridic, contencios 

administrativ 

75 ADMIS 

3 OPORAN MARIA referent, clasa III, grad 

profesional asistent in cadrul 

Compartimentului relatii 

publice 

2 RESPINS 

4 FELINAR 

VALENTIN 

VASILE 

referent, clasa III, grad 

profesional asistent in cadrul 

Compartimentului relatii 

publice 

51 ADMIS 

5 POPA DAN consilier , clasa I, grad 

profesional asistent in cadrul 

Compartimentului 

informatizare 

42 RESPINS 

6 POPESCU 

DANIEL 

consilier , clasa I, grad 

profesional asistent in cadrul 

Compartimentului protecţia 

mediului 

- ABSENT 

7 PODARU GINA 

ELENA 

consilier , clasa I, grad 

profesional asistent in cadrul 

Compartimentului protecţia 

mediului 

70 ADMIS 

8 ACHIM MARIA referent, clasa III, grad 

profesional debutant in 

cadrul Compartimentului 

Asistenta sociala 

- ABSENT 
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▪ Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.08.2017 ora 10.00, la 

sediul Primăriei oraşului Draganesti-Olt. 

▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de 

ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la sediul 

institutiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

▪ Afişat astăzi, 16.08.2017, ora 15.30, la sediul Primăriei oraşului Draganesti-Olt. 

 

 

  

 

 

  

9 FLORESCU 

ANCUTA 

GABRIELA 

referent, clasa III, grad 

profesional debutant in 

cadrul Compartimentului 

Asistenta sociala 

48 RESPINS 

10 NITU 

AMALASUNTHA 

referent, clasa III, grad 

profesional debutant in 

cadrul Compartimentului 

Asistenta sociala 

71 ADMIS 

11 GHITA CORINA referent, clasa III, grad 

profesional debutant in 

cadrul Compartimentului 

Asistenta sociala 

4 RESPINS 

12 VISAN ADELA 

MARIANA 

consilier , clasa I, grad 

profesional asistent in cadrul 

Compartimentului Asistenta 

sociala 

75 ADMIS 


