
Rezultatul probei scrise  

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul  Serviciului Ordine 

și liniște publică și Pază bunuri 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică 
Punctaj 

proba scrisă 

Rezultatul probei 

scrise 

1 Ailenei Sorin 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
10,30 respins 

2 
Airinei Corina  – 

Luminița 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
17,00 respins 

3 
Baciu Florin –  

Cristian 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
15,60 respins 

4 
Gavril Tudor –  

Emanuel 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
34,70 respins 

5 
Gireadă Marius – 

Ovidiu 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
19,35 respins 

6 Ignătoaie Ionel 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
respins la proba de selecție dosare 

7 
Leucă Niculina - 

Andreea 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
1,50 respins 

8 Melinte Andrei 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
8,50 respins 

9 Paloti Romeo 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
13,20 respins 

10 
Penciuc Constantin 

– Gabriel  

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
50,95 ADMIS 

11 Radiș Cătălina 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
absent respins 

12 Sandu Daniel 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
17,50 respins 

13 
Spînu Dumitrița  – 

Gabriela 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
13,70 respins 

14 Stan Cristina 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional asistent 
22,05 respins 

15 
Anghelache Mihai  – 

Ovidiu 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional principal 
12,00 respins 

16 
Bărboșelu Marius –  

Adrian 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional principal 
absent respins 

17 Bunduc Camelia 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional principal 
29,50 respins 

18 Donisă Adrian 
polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional principal 
30,60 respins 

19 
Dughilă Mihai – 

Marian 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional principal 
82,50 ADMIS 

20 
Nechifor Elena – 

Marilena 

polițist local, clasa a III-a, grad 

profesional principal 
4,50 respins 

Rezultate afișate la data:07 februarie 2019, ora 21:00  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS: 
    

PREŞEDINTE: Apostol Liliana, șef serviciu, Poliția Locală Botoșani ............................................ 

MEMBRI:  

David Șalgău - Aniței, șef serviciu, Instituția Prefectului - județul Botoșani .................................... 

Pomîrleanu Ioan - Aleodor, șef serviciu, Poliția Locală Botoșani .................................................... 

 


