
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 14.03.2019,

 în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a funcţiilor publice de execuţie  vacante la  Direcţia de
Administrare

Funcția publică:  inspector, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) - Serviciul Administrare, securitate și sănătate în
muncă - PSI - Direcția de Administrare

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1 Alexandru Ligia Olivia 105521/102/26.02.2019 admis -

-2 Candrea Firicel 102524/102/25.02.2019 admis -

3 Coman Alina Loredana 104468/102/26.02.2019 admis -

4 Coroianu Simona Diana 98482/102/22.02.2019 admis -

5 Danciu Dorel 106802/102/27.02.2019 admis -

6 Dascălu Diana Magdalena 104834/102/26.02.2019 admis -

7 Giugariu Gheorghe 104962/102/26.02.2019 admis -

8 Goga Mirela Valeria 86825/102/18.02.2019 admis -

9 Irimia Corneliu Tiberiu 100409/102/25.02.2019 admis -

10 Kallos Viorica-Elena 84396/102/15.02.2019 admis -

11 Lădaru Adrian 101113/102/25.02.2019 admis -

12 Marian Ovidiu* 104742/102/26.02.2019 admis -

13 Miclea Mircea Cristian 106795/102/27.02.2019 admis -

14 Moldovan Gheorghe 107343/102/27.02.2019 admis -

15 Popuț Sorin Cozmin 107462/102/27.02.2019 admis -

Funcția publică:  referent, clasa a III-a, grad profesional principal (1 post)- Serviciul Administrare, securitate și sănătate
în muncă - PSI - Direcția de Administrare

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1 Borza Cristian Constantin 106052/102/27.02.2019 admis -

2 Bud Nicoleta Crina 106212/102/27.02.2019 admis -

3 Frumuzache Marius Florin 101001/102/25.02.2019 admis -

4 Han Mihai Ionuț 96876/102/21.02.2019 admis -

5 Lădaru Adrian 101099/102/25.02.2019 admis -

6 Machek Mircea Edurad 107659/102/27.02.2019 admis -

7 Terhes - Kovacs Linda - 
Ruth

73748/102/11.02.2019 respins Lipsă vechime –
L.188/1999 – art.57

*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, str. Moților nr.3, în data de
14.03.2019 la ora 09.40, cu B.I./C.I şi un pix cu pastă albastră în vederea susţinerii probei scrise.

Pe toată durata derulării probei scrise, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse
de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

Afişat astăzi, 04.03.2019, ora 1430


