Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 04.06.2019,
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 Contencios Direcţia Juridică
Funcția publică: consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional asistent (2 posturi) - Serviciul Contencios -

Direcţia Juridică
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1

Albu Manuela Isabela

262204/102/17.05.2019

admis

2

Briscan Camelia

264762/102/20.05.2019

admis

3

Dragomir Andreea Daniela

264707/102/20.05.2019

respins

Nu este îndeplinită condiția
de vechime în specialitate
– H.G. nr.611/2008, art.3,
lit.l

4

Ignătescu Irina

248831/102/10.05.2019

admis

-

5

Gogozan Luiza Maria

263884/102/20.05.2019

admis

-

6

Keresztesi Tamas Ferenc

248197/102/10.05.2019

admis

-

7

Lupuț Emanuela Rebeca

265566/102/20.05.2019

admis

-

8

Miclea Mariana Lavinia

260311/102/16.05.2019

admis

-

9

Moldovan Sabina

266734/102/21.05.2019

admis

-

10

Rusan Stan Cristian

263979/102/20.05.2019

admis

-

11

Simu Ionuț *

267327/102/21.05.2019

admis*

-

12

Ștețco Gabriela Andreea

264598/102/20.05.2019

admis

-

13

Țandrău Raluca

263619/102/20.05.2019

respins

Nu este îndeplinită condiția
de vechime în specialitate
-Legea nr.188/1999

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 04.06.
2019, 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.
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, 28.05.2019, ora 1430
ANEXA 2C
** Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcţie publică. Candidații
declarați admiși la selecţia dosarelor au obligaţia de a opta pentru funcţia publică pentru care doreşte să
susţină proba scrisă la apelul nominal al candidaţilor. ( art.53 din H.G. nr. 611/2008)

