
S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA S.R.L. 
  

A N U N T nr. 30/12.05.2017 
  
privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidati la secretariatul comisiei de 

concurs,  în vederea participării la concursul organizat în data de 15.05.2017 , pentru 

ocuparea unor functii contractuale vacante din cadrul S.C. SERVICII EDILITARE 

BANEASA S.R.L. 
Potrivit prevederilor art.20, Regulamentului Cadru din 23 martie 2011, Comisia de concurs numită 

prin Decizia nr.24/11.05.2017, a analizat  dosarele de înscriere privind modul cum sunt îndeplinite 

condiţiile de participare la concurs şi a stabilit următoarele rezultate: 

1. DOSARE „ADMISE” pentru proba scrisă / proba practica si interviu: 

 

N

r.

cr

t 

Numele 

şi prenumele 

Funcţia 

contractuala 

pentru care s-a 

înscris 

Condiţii 

specifice  

de 

participare 

care nu au 

fost 

respectate: 

Observaţii 

1 TUDORICA 

MARIANA 

Inspector de 

specialitate 

Nu e cazul  

2 SIPU MARIA Inspector de 

specialitate 

Nu e cazul  

3 RADU CULEA 

DUMITRU 

Sef sector 

constructii 

intretinere 

Nu e cazul  

4 COLIS 

GHEORGHE 

Casier/magaziner Nu e cazul  

5 NISTOR VASILE Muncitor calif 

(zidar/zugrav) 

Nu e cazul  

6 DRAGAN NELU Muncitor calif 

(zidar/zugrav) 

Nu e cazul  

7 TUDOR MIRCEA Muncitor calif 

(zidar/zugrav) 

Nu e cazul  

8 AMET CHENAN Buldoexcavatorist Nu e cazul  

9 IANCU MARIAN Tractorist Nu e cazul  

10 NAE MARIAN Electrician Nu e cazul  

11 VASILE NELU Electrician Nu e cazul  

12 CABRANCEA 

ION 

Fierar betonist Nu e cazul  

13 CABASON 

EUGEN 

Necalificat 

salubrizare/spatii 

verzi 

Nu e cazul  

14 STOENCIU 

EMILIAN 

Necalificat 

salubrizare/spatii 

verzi 

Nu e cazul  

15 ALI FEUZI Necalificat 

salubrizare/spatii 

verzi 

Nu e cazul  

16 MOCANU 

MARIAN 

Necalificat 

salubrizare/spatii 

verzi 

Nu e cazul  

17 PETRE MARIAN Necalificat 

salubrizare/spatii 

verzi 

Nu e cazul  

18 PASMANGIU 

MARIAN 

Necalificat 

salubrizare/spatii 

verzi 

Nu e cazul  

19 IUSEIN PERIT Necalificat 

salubrizare/spatii 

Nu e cazul  



verzi 

20 GHEORGHE 

ADRIAN 

Necalificat 

salubrizare/spatii 

verzi 

Nu e cazul  

21 GHEORGHE 

IONUT 

Necalificat 

salubrizare/spatii 

verzi 

Nu e cazul  

Candidatii se vor prezenta în data de 15.05.2017, ora 10,00 la sediul S.C. SERVICII 

EDILITARE BANEASA S.R.L.pentru susţinerea probei scrise ,probei practice si a probei 

interviu a concursului. 

 

Comisia de concurs anunţă „RESPINSE” dosarele candidatilor: 
N

r

.

c

r

t 

Numele 

şi prenumele 

Funcţia 

contractuala 

pentru care s-

a înscris 

Condiţii specifice  de 

participare care nu 

au fost respectate: 

Observaţii 

1 DODIS PETRICA Sef sector 

salubrizare/s

patii verzi 

Absolvent de liceu 

fara diploma de 

bacalaureat 

 

2 GROSU 

BOGDAN 

COSMIN 

SOFER Respins in baza 

cazierului judiciar 

12472131/12.05.2017 

 

  

 Rezultatele privind selectarea dosarelor de înscriere prezentate mai sus au fost consemnate în 

procesul verbal, încheiat în şedinţa Comisiei de Concurs.  

  Candidatii nemultumiti pot depune contestatii in termen de o zi lucratoare  de la data afisarii 

anuntului privind selectia dosarelor. 

 

PRESEDINTE:  

 

MEMBRII :   

 

 

 

 

             SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS, 

             
 

                  
 

 


