
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru 

ocuparea unor funcții publice de execuție temporar vacante organizat în 

data de 06.11.2018 

Nr. 

crt. Numele şi prenumele candidatului 

Rezultatul 

selecţiei dosarului 

Motivul respingerii 

dosarului 

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 3 

1. Albu Cristina ADMIS - 

2. Băltățeanu Alina Mariana ADMIS - 

3. Ungureanu Mihaela ADMIS - 

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 6 

1. Bărbulescu Cristina Ionela ADMIS - 

2. Dima Marinela ADMIS - 

3. Pescu Ștefan ADMIS - 

4. Popescu Raluca Ioana ADMIS - 

inspector, clasa I, grad principal –serviciul Agenția Fiscală nr. 6; 

1. Beciu Mirela ADMIS - 

2. Iusco Corina ADMIS - 

  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba de selecție a dosarelor 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 cu modificările 

şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

  
Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare în domeniul 

tehnologiei informației 
  

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Certificat depus pentru 

echivalarea probei 

suplimentare de testare în 

domeniul tehnologiei 

informației 

Competențele 

obținute 

Rezultatul 

echivalarii 

probei 

suplimentare 

Motivul respingerii 

dosarului 

1. Pescu Ștefan 

Certificat de competențe 

digitale seria A nr. 0049107 

Utilizator 

experimentat Admis - 

2. 

Ungureanu 

Mihaela 

Certificat ECDL Complet 

RO075669 ECDL Complet Admis - 

  

3. Albu Cristina 

Diplomă de absolvire a 

cursului de perfecționare 

seria P nr. 52698 

Utilizarea 

microcalculatoarelor 

compatibile IBM (MS-

DOS, WINDOWS 95, 

Word 97, Excel 97) Respins 

Nu îndeplinește 

competențele solicitate, 

cunoștințe de operare 

pe calculator: Word, 

Excel - nivel bază. 

(minimum versiune 

2007) 

4. 

Popescu 

Raluca Ioana 

Atestat profesional seria G 

nr. 015617 Programator ajutor Respins 

Nu îndeplinește 

competențele solicitate, 

cunoștințe de operare 

pe calculator: Word, 

Excel - nivel bază. 

(minimum versiune 

2007) 

Candidații declarați „RESPINS“ și candidații cărora nu le-au fost echivalată proba suplimentară 

de competențe specifice în domeniul tehnologiei informației se vor prezenta se vor prezenta 



luni, 05.11.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei 

suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației. 

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare a competențelor 
lingvistice de comunicare în limbi străine 

  

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Certificat depus pentru 

echivalarea probei suplimentare 

de testare a competențelor 

lingvistice de comunicare în limbi 

străine 

Competențele 

obținute 

Rezultatul 

echivalarii 

probei 

suplimentare 

Motivul 

respingerii 

dosarului 

1. Pescu Ștefan 

Certificat de competență 

lingvistică seria A nr. 0025201 

Competențe 

lingvistice în limba 

engleză – Nivel 

experimentat (B2) Admis - 

2. Albu Cristina 

International Computer School 

nr. 057120/03.07.2013 

Comunicare în limba 

engleză – nivel 

începător (A1) Admis - 

  
Candidații declarați „RESPINS“ și candidații cărora nu le-a fost echivalată proba suplimentară 

de competențe specifice de comunicare în limbi străine - limba engleză - nivel bază, se vor 

prezenta luni, 05.11.2018, ora 10.30, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei 

suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine. 

  

Doar candidații declarați „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisă a 

concursului. 

  

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage 

neparticiparea la probele de concurs. 

  

Rezultatele au fost afişate, astăzi 01.11.2018, ora 10.00.  

 

Rezultatul probelor suplimentare la concursul de recrutare pentru ocuparea 

unor funcții publice de execuție temporar vacante organizat în data de 
05.11.2018 

  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Testarea cunoștințelor în 

domeniul tehnologiei 

informației 

Testarea competențelor 

lingvistice de comunicare 

în limbi străine engleză Rezultat 

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 3 

1. Albu Cristina 40 - RESPINS 

2. Băltățeanu Alina Mariana 10 - RESPINS 

3. Ungureanu Mihaela probă echivalată 30 RESPINS 

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 6 

1. Dima Marinela 50 70 ADMIS 

2. Pescu Ștefan probă echivalată probă echivalată ADMIS 

3. Popescu Raluca Ioana 50 80 ADMIS 

4. Bărbulescu Cristina Ionela - - RESPINS 

inspector, clasa I, grad principal –serviciul Agenția Fiscală nr. 6 

1. Beciu Mirela 80 100 ADMIS 

2. Iusco Corina 50 60 ADMIS 

  



Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele suplimentare pot formula contestaţie 

în termen de 1 oră de la afişare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor. 

  

Doar candidații declarați „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisă 

a concursului, marți, 06.11.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea 

probei scrise. 

  

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage 

neparticiparea la probele de concurs. 

  

Rezultatele probelor suplimentare au fost afişate astăzi, 05.11.2018, ora 12.00. 

  

  

Secretar comisie de concurs: Pîrleală Andra - Daniela    

 

Rezultatul probei scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea unor 

funcții publice de execuție temporar vacante organizat în data de 
06.11.2018 

  
Nr. 

crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultat 

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 6 

1. Popescu Raluca Ioana 75 ADMIS 

2. Pescu Ștefan 60 ADMIS 

3. Dima Marinela 35 RESPINS 

inspector, clasa I, grad principal – serviciul Agenția Fiscală nr. 6 

1. Beciu Mirela 85 ADMIS 

2. Iusco Corina 85 ADMIS 

  
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore 

de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

Doar candidații declarați „ADMIS” la proba scrisă vor participa la proba interviu a concursului, 

vineri, 09.11.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112. 

  

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage 

neparticiparea la probele de concurs. 

  

Rezultatele probei scrise au fost afişate astăzi, 06.11.2018, ora 12.15 

 

 Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții 

publice de execuție temporar vacante organizat în perioada 06.11 - 
09.11.2018 
Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale: 
 

 

 

 



 

  

Nr. 
crt. Numele şi prenumele candidatului 

Punctajul 
probei 
scrise 

Punctajul 
probei interviu Punctaj final Admis/ Respins 

inspector, clasa I, grad asistent - serviciul Agenția Fiscală nr. 6 

1 Pescu Ștefan 60 83,6 143,6 ADMIS 

2 Popescu Raluca Ioana 75 63,6 138,6 RESPINS 

3 Dima Marinela 35 - 35 RESPINS 

inspector, clasa I, grad principal - serviciul Agenția Fiscală nr. 6 

1 Beciu Mirela 85 100 185 ADMIS 

2 Iusco Corina 85 79,3 164,3 RESPINS 

  

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore 

de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

  

 


