
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 14.11.2018,

 în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a funcţiilor publice de execuţie vacante de 
Consilier juridic clasa a I-a, grad profesional asistent (2 posturi) la Serviciul juridic,

legislație, contracte - Direcţia Juridică

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1 Albu Manuela Isabela 486257/102/16.10.2018 admis

2 Bud Cristina Ana Maria 499551/102/23.10.2018 admis

3 Cătană Delia Alexandra 509733/102/29.10.2018 admis

4 Cătinaș Anca Diana 504830/102/25.10.2018 admis

5 Cazan Adrian Victor* 508538/102/29.10.2018 admis*

6 Coprean Denisa - Corina 503739/102/25.10.2018 admis

7 Gyorgy Mozes Dalma 507079/102/26.10.2018 respins Lipsă vechime în
specialitatea studiilor

-punctul 3.2.2 din anunțul
de concurs

8 Gogozan Luiza Maria 500737/102/24.10.2018 respins Lipsă vechime în
specialitatea studiilor

-punctul 3.2.2 din anunțul
de concurs

9 Keresztesi Tamas Ferenc 480689/102/12.10.2018 admis

10 Mărțiș Doru* 509370/102/29.10.2018 admis*

11 Marincaș Alexandra Sorana 506153/102/26.10.2018 admis

12 Mireșan Cristian Adrian 509983/102/29.10.2018 admis

13 Mușeț Monica 507097/102/26.10.2018 admis

14 Oara Ana Maria* 508323/102/29.10.2018 admis*

15 Ostafe Elena 509384/102/29.10.2018 admis

16 Pop Alina Dora 503015/102/25.10.2018 admis

17 Sereș Ioana Mihaela* 510255/102/29.10.2018 admis*

18 Szekely Alexandra 501758/102/24.10.2018 admis

19 Tătar Lavinia Andreea 505367/102/25.10.2018 admis

Comisia de concurs
Eventualele contestaţii se depun la registratura instituţiei în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor.
(art.63 din H.G. nr.611/2008)

    *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) 

Candidații  declarați  admiși  se  vor  prezenta  în  vederea  susținerii  probei  scrise  în  data  de  14
noiembrie 2018, ora 09,45 Primăria municipiului  Cluj-Napoca- Sala de sticlă,  str.  Moților nr.  3-
având asupra lor Actul de identitate și pix de culoare albastră.

Afişat astăzi, 05.11.2018, ora 10.30


