
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 

COMISIA DE CONCURS 

 

 

LISTA 
 

cuprinzand rezultatul selectiei dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi  la 

concursul organizat in data de 18.01.2022 pentru ocuparea functiei publice de 

executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul 

Intocmire Contracte din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios 

 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Rezultat Observatii 

1. Mandroiu Iulian Dorin  ADMIS - 

2. Jipa Tatiana ADMIS - 

3. Suciu Gina ADMIS - 

4. Tiriachiu Emanuela Magdalena ADMIS - 

5. Draghia Elisabeta ADMIS - 

6. Andrei Steluta ADMIS - 

7. Petcu Doinita ADMIS - 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la 

data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art.63 din H.G.611/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 Proba scrisa va avea loc in data de 18.01.2022, ora 10.00, la sediul Consiliului 

Judetean Braila. 

Conform art.12 alin.(4) din H.G. nr.1242/2021 ”accesul persoanelor, cu 

excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, 

contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de 

ordine şi siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii 

sociale, precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea 

administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, 

regiilor autonome şi operatorilor economici cu capital public este permis doar celor 

care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 

de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în 

perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2.” 

 

SECRETAR COMISIE, 

Moca Luminita 

 

 

Afisat in data de 06.01.2022, ora 15.10 


