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Rezultatele finale aferente celei de-a doua etape (interviul) a procesului de selecție lansat în data de 

19 decembrie 2018, în vederea ocupării unui post vacant de asistent manager (Cabinet Director) din 

cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași  

pentru granița România-Bulgaria 

 
 

 Lista candidaților admiși/repinși în urma desfășurării procesului de selecţie ce a fost lansat în data de 

19.12.2018 în vederea ocupării unui post vacant de asistent manager: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* În cazul în care candidatul numit admis să ocupe postul vacant vizat va renunța 

(nu va accepta oferta de muncă sau nu va depune, în termenul indicat, documentele 

justificative solicitate), postul vacant de asistent manager va fi oferit următorului 

candidat clasat. De asemenea, în cazul candidatului căruia i s-a oferit postul ca 

urmare a renuntării candidatului ce îl surclasează, va renunța, atunci postul vacant 

de asistent manager va fi oferit următorului candidat clasat. Procedura descrisă mai 

sus este aplicabilă candidaților clasați pe locurile II-VII, ce au obținut minimum nota 

6 (departajarea fiind efectuată în funcție de nota obținută la cea de-a II-a etapă, în 

ordine descrescătoare)   

** Candidatii au fost absenti, drept pentru care au fost declarati respinsi. 

 

 

 

Publicat astăzi, 11 ianuarie 2019 

 

  

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Clasament 
candidați  

Rezultat final 
(doar candidații ce obțin minimum nota 6 
vor fi luați în considerare pentru ocuparea 

postului vacant vizat) 

1 BANCIU Angelica Elena I Admis 

2 TANASE Danuta II Respins* 

3 NEGOITA Alina III Respins* 

4 COTAC Ramona IV Respins* 

5 NICOLAE Anamaria Teodora V Respins* 

6 DUMITRU Bogdan VI Respins* 

7 ION Stefan Alex VII Respins*  

8 DUCU Anca -Adela VIII Respins 

9 BURLACU Roxana IX Respins 

10 PANA Mihaela X Respins 

11 RADU Simona Marilena XI Respins 

12 NEAGU Viorel-Ionut XII Respins 

13 IVANESCU Ana Maria Iulia 

N/A 

Respins** 

14 LEFTER Florina Catalina Respins** 

15 LEONTE Sorin-Costel Respins** 

16 MANOLACHE Lucian Cosmin Respins** 

17 OPREA Catalina Bianca Respins** 

18 STAICU Mihai Dorian Respins** 


