TABELUL
privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi
la concursul din 7 decembrie 2015, pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unui post de consilier (consilier parlamentar)-funcţie
publică din cadrul Secţiei de drept public – Sectorul de legislaţie privind
autorităţile publice şi de analiză constituţională şi a trei posturi de
expert(expert parlamentar) în cadrul Secţiei de drept public- Sectorul de
legislaţie bugetară, fiscală şi monetară, al Secţiei de drept privat - Sectorul de
legislaţie comercială şi al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi
documentare – Sectorul de metodologie, tehnică legislativă şi sistematizarea
legislaţiei

Nr.
crt
0

Numele şi prenumele
candidatului
1

Observaţii
2

I. Pentru funcţia publică de consilier (consilier parlamentar)-funcţie
publică din cadrul Secţiei de drept public – Sectorul de legislaţie privind
autorităţile publice şi de analiză constituţională
1.
2.
3.
4.

BEZERIŢĂ LUCIANA
BIHOLAR CRISTINA MARIA
SIMA CRISTIAN
STĂNICĂ MARIUS

5.

ŞERBAN GEORGIANA

admis
admis
admis
Admis sub rezerva
depunerii documentelor
originale, care să ateste
vechimea în specialitatea
juridică, până pe 26
noiembrie 2015, ora 900, sub
sancţiunea decăderii din
dreptul de participare la
concurs
Admis sub rezerva
depunerii documentelor
originale, care să ateste
vechimea în specialitatea
juridică, până pe 26

noiembrie 2015, ora 900,
sub sancţiunea decăderii
din dreptul de participare
la concurs

6.

ŞTEFAN ALINA IULIANA

admis

II . Pentru postul de expert în cadrul Secţiei de drept public- Sectorul de
legislaţie bugetară, fiscală şi monetară,
4.
5.

CONSTANTINESCU MIHAELA
ZDANOVSCHI ALICE – CRISTINA –
MARIA

admis
admis

III. Pentru postul de expert în cadrul Secţiei de drept privat – Sectorul de
legislaţie comercială
1.
2.

GODRI DANIELA – ANGELICA
LECU VALENTINA ANIŞOARA

admis
admis

IV. Pentru postul de expert în cadrul Secţiei de evidenţă oficială a
legislaţiei şi documentare – Sectorul de metodologie, tehnică legislativă şi
sistematizarea legislaţiei
1.
COJOCARU MĂDĂLINA
admis
2.
DOBAN GABRIEL - MIHAI
admis
3.
NEAGU MONICA
admis
4.
RAICA TEODORA - PATRICIA
admis
5.
SECUREANU LAURA - DIANA
admis
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se
depun la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în 24 de ore de la
afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor.
Proba suplimentară de cunoştinţe de operare PC se va desfăşura la
sediul instituţiei, în data de 26 noiembrie 2015, ora 1000.
Afişat astăzi 23 noiembrie 2015 ora 1700.

Secretar al Comisiei de numiri şi disciplină
Caliopi ALBU

