
 

 

 
 

Nr. 4414/06.11.2019 

Comisia de concurs       ANEXA 

la Procesul–Verbal nr. 4392/04.11.2019 

 

 

REZULTATELE 

selectării dosarelor de înscriere 

la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de 

Referent de specialitate III/S în cadrul Compartimentului Resurse Umane 

 

 Comisia de concurs, în urma verificării dosarelor de înscriere depuse până la data de 

01 noiembrie 2019, ora 14.30, anunţă obţinerea următoarelor rezultate: 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarului 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 Buldan Grațiela-

Ioana 
ADMIS - 

2 Dumbravă Diana-

Camelia 
RESPINS Nu face dovada îndeplinirii următoarelor 

condiții specifice de participare:  

- perfectionării în domeniul resurselor 

umane; 

- vechimii minime de 3 ani în domeniul 

gestionării resurselor umane 

3 Gârbăcea Georgeta-

Gabriela 
RESPINS Nu face dovada îndeplinirii următoarelor 

condiții specifice de participare:  

- Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă sau studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă; 

- vechimii minime de 5 ani în specialitatea 

studiilor, din care 3 ani în domeniul 

gestionarii resurselor umane; 

Lipsa adeverinței medicale care să ateste starea 

de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului 

4 Marinescu Dan 

Mihai 
RESPINS Nu face dovada îndeplinirii următoarelor 

condiții specifice de participare:  

- perfectionării în domeniul resurselor 

umane; 

- vechimii minime de 5 ani în specialitatea 

studiilor, din care 3 ani în domeniul 

gestionării resurselor umane  

5 Predescu Dumitru  ADMIS  



 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarului 

Motivul respingerii 

dosarului 

6 Purcaru Viorica RESPINS Nu face dovada îndeplinirii următoarelor 

condiții specifice de participare:  

- perfectionării în domeniul resurselor 

umane; 

- vechimii minime de 3 ani în domeniul 

gestionării resurselor umane 

 

Afişat, azi 06 noiembrie 2019, ora 12.00, la sediul Muzeului Naţional Peleş şi pe 

pagina de web www.peles.ro. 

Termenul de contestaţii este de 24 de ore de la data afişării.  

Candidaţii declarați admiși, urmare selecţiei şi validării dosarelor de înscriere, se vor 

prezenta în data de 14 noiembrie 2019, ora 11.00, la sediul Muzeului Național Peleș pentru a 

susţine proba scrisă. 

 

Secretar Comisia de concurs 

http://www.peles.ro/

