
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 24.04.2018,

 în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie  vacantă la  Direcţia
Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte

Funcția publică:  consilier, clasa a I-a, grad profesional superior(1 post) - Serviciul Management proiecte sociale, culturale
şi sportive - Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1 Alb Traian Ioan 168756/102/02.04.2018 admis -

2 Apostol Călin - Ionică 179204/102/10.04.2018 admis -

3 Băgăcean Adriana-Daniela 179366/102/10.04.2018 admis -

4 Bălan Doru Eduard 177074/102/05/04/2018 admis -

5 Danciu Dorel 168965/102/02.04.2018 admis -

6 Ielciu Andrada Alina* 176391/102/05.04.2018 admis* -

7 Kantor Mihaela Loredana* 173150/102/03.04.2018 admis* -

8 Marian Ovidiu 177256/102/05.04.2018 admis -

9 Milea Viorica 177014/102/05.04.2018 admis -

10 Oltean Marius 167147/102/30.03.2018 admis -

11 Partin Georgeta 169981/102/02.04.2018 admis -

12 Pălimariu Oana Laura* 178786/102/10.04.2018 admis* -

13 Popa Cristina Maria* 177177/102/05.04.2018 admis* -

14 Rotar Grigore Laurențiu 167364/102/30.03.2018 admis -

15 Samoilă Lucia Elena 179016/102/10.04.2018 admis -

16 Șimon Angelica Laura* 175394/102/04.04.2018 admis* -

17 Stupar Marius Aurelian* 177499/102/05.04.2018 admis* -

18 Terpe-Pascu Livia - Claudia 174787/102/04.04.2018 admis -

19 Țichindeleanu Horațiu 
Constantin

165961/102/30.03.2018 respins H.G.nr.611/2008, art.49,
lit.f

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia
publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării
concursului,  dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de
numire.(H.G. nr. 611/2008) 

Comisia de concurs

Eventualele  contestaţii  se  depun  la  registratura  instituţiei  în  termen  de  24  ore  de  la  data  afişării
rezultatelor.

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Primăriei Cluj - Napoca, intrarea str. Petru
Maior  nr.  2,  în  data de 24.04.2018 la ora 10.40 cu B.I./C.I  şi  un pix cu pastă  albastră  în vederea
susţinerii probei scrise.

Afişat astăzi, 17.04.2018, ora 1200


