Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţiilor publice vacante de inspector
de urmărire și administrare bunuri, grad profesional asistent din cadrul Agenției Naționale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, din data de 21.02.2019 – proba scrisă.

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Rezultatul selecției
dosarelor de înscriere

Motivul respingerii
candidaturii

1.
Andrei Alice-Valentina
ADMIS
2.
Anton Ionuț Alin
ADMIS
3.
Bogdăneci Silviu
ADMIS
4.
Chiriță Alin-Marin
ADMIS
5.
Chiochiu Bogdan Andrei
ADMIS
6.
Constantin Manuela-Elena
ADMIS
7.
Dragomir Mihaela
ADMIS
8.
Grigore Constantin
ADMIS
9.
Hagiu Iulian
ADMIS*
10.
Neagu Lucian
ADMIS
11.
Singureanu Liliana-Constanța
ADMIS
12.
Sîmpetru Nicușor
ADMIS
13.
Stoica Cristina Viorica
ADMIS
14.
Zaharia Bogdan Iosif
ADMIS
* Admis pentru funcția publică vacantă de inspector de urmărire și administrare bunuri, grad
profesional asistent din cadrul Serviciului administrare și valorificare bunuri și pentru funcția
publică vacantă de inspector de urmărire și administrare bunuri, grad profesional asistent din
cadrul Biroului identificare și urmărire bunuri.

Rezultatul selecției de dosare la concursul de ocupare a funcţiilor publice vacante de inspector
de urmărire și administrare bunuri, grad profesional superior din cadrul Agenției Naționale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, din data de 21.02.2019 – proba scrisă.

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele
candidatului
Anghel Mariana Iuliana
Asan Monica Maria
Bârsan Ionuț Bogdan

Rezultatul selecției
dosarelor de
înscriere
ADMIS
ADMIS
ADMIS

Motivul respingerii
candidaturii
-

4.

Bogdăneci Silviu

RESPINS

Nu face dovada îndeplinirii condițiilor
prevăzute de art.54 lit.g) din Legea
nr.188/1999,
republicată,
cu
completările
și
modificările
ulterioare și art. 15 alin.(4) din Legea
nr. 318/2015 pentru inspectori
urmărire bunuri, grad superior

5.
6.
7.

Bordeianu Ion
Castravete Anca
Constandache Elena

ADMIS
ADMIS
ADMIS

-
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Delcea Cătălin
Enache Tudor Maria
Ene Mirela
Iarca George Ciprian
Ionesi Gabriela
Ionescu-Mateescu Oana
Madalena
Mihăilescu Adriana Emanuela
Ninof Teodora
Ștefan Victor Mihuț
Tănase Mihai
Tănase Valentin Adrian
Tănăsescu Alexandru
Udrea Călin Dan
Vîlcea Monica Paula

ADMIS
RESPINS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS

Retras dosarul de concurs

-

Candidații declarați „admis” ca urmare a selecției de dosare pentru ocuparea prin concurs a
funcţiei publice vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri, gradul profesional
asistent și gradul profesional superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate sunt invitați să se prezinte, în data de 21.02.2019, ora 10.00, la sediul
Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, din București, bd. Regina
Elisabeta, nr.3, et. 3, sector 3 pentru susținerea probei scrise.
Aceștia trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei scrise, buletinul, cartea de
identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii.
Conform prevederilor, articolul 53 (2^1) din Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare "Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o
singură funcție publică. În situația în care un candidat a fost admis la selecția dosarelor la
concursul pentru două sau mai multe funcții publice, programat a se desfățura în aceeași zi și
la aceeași oră, acesta are obligația de a opta pentru funcția publică pentru care dorește să
susțină proba scrisă la apelul nominal al candidaților prevăzut la alin.(2).".
Depunerea contestațiilor se poate face personal, la sediul Agenției, în termen de cel mult 24
de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest
drept conform dispoziţiilor art. 63 din Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
Publicat în data de 13.02.2019, ora 17:06.
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