Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 06.02.2018,
în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie
vacante la Biroul strategii urbane - Direcția Generală de Urbanism

Biroul strategii urbane:
Funcția publică: inspector, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post)

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1

Bucur Dorin Paul

32640/102/22.01.2018

admis*

-

2

Kallos Viorica-Elena

28539/102/18.01.2018

respins

Nu sunt îndeplinite
condițiile de vechime
prevăzute în anunțul
de concurs

3 Popa Anamaria
27741/102/18.01.2018
admis
*cu condiția prezentării documentului de competențe digitale până la data de 01.02.2018

-

Funcția publică: consilier, clasa a I-a, grad profesional principal (1 post)

Nr.
crt.
1

Numele şi prenumele
candidatului
Kallos Viorica-Elena

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)
28530/102/18.01.2018

admis

Motivul respingerii
dosarului 4)
-

Funcția publică: consilier, clasa a I-a, grad profesional debutant (1 post)

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar

Rezultatul
selecţiei dosarelor
3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1

Băban Adrian Viorel

38552/102/25.01.2018

admis

–

2

Boancă Raul Dorian

37086/102/25.01.2018

respins

Nu sunt indeplinite
condițiile de studii
(Domeniul de licență
necorespunzator)

3

Brăilescu Simona Ioana

37465/102/25.01.2018

admis

-

4

Bufnea Loredana Ramona

37551/102/25.01.2018

admis

-

5

Ciobanu Narcisa Georgiana 32427/102/25.01.2018

admis

-

6

Ghișa Răzvan

35026/102/23.01.2018

admis

-

7

Gîrda Marius Ionuț

34955/102/23.01.2018

admis

-

8

Lung Alexandra Lorena

38308/102/25.01.2018

admis*

-

9

Mureșan Diana Mădălina

15250/102/11.01.2018

admis

-

28528/102/18.01.2018

admis

-

10 Onișor Florin

*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
Contestatiile se depun in 24 de ore, de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
Afişat astăzi, 26.01.2018, ora 14

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Primăriei Cluj - Napoca, intrarea str. Petru
Maior nr. 2, în data de 06.02.2018 la ora 09.40 cu B.I./C.I şi un pix cu pastă albastră în vederea
susţinerii probei scrise.

