
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 
înregistrate în vederea participării la concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă), 

organizat în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unor funcții contractuale de 

execuție: 

- inspector de specialitate grad profesional I – 2 posturi vacante la Serviciul Administrare 

parcări 

- inspector de specialitate grad profesional I – 1 post vacant la Compartimentul Financiar-

contabil, buget, casierii 

- consilier juridic grad profesional II – 1 post vacant la Biroul juridic, achiziții, investiții  

 
Serviciul Administrare parcări - funcția contractuală vacantă de execuție Inspector de 

specialitate grad profesional I – 2 posturi: 

 

 

Compartimentul Financiar-contabil, buget, casierii - funcția contractuală vacantă de execuție 

Inspector de specialitate grad profesional I – 1 post: 

 

 

Biroul Juridic, achiziții, investiții - funcția contractuală vacantă de execuție Consilier juridic 

grad profesional II – 1 post: 

 

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecției dosarelor Motivul 

respingerii 

dosarului 

1. 589030/7/18.10.2021 ADMIS - 

2. 589695/7/18.10.2021 ADMIS - 

3. 591528/7/19.10.2021 ADMIS - 

4. 593957/7/20.10.2021 ADMIS - 

5. 595020/7/20.10.2021 ADMIS - 

6. 596381/7/21.10.2021 ADMIS - 

7. 596900/7/21.10.2021 RESPINS Lipsă vechime 

în muncă 

8. 596944/7/21.10.2021 ADMIS - 

9. 601298/7/25.10.2021 ADMIS - 

10. 602618/7/25.10.2021 ADMIS - 

11. 602883/7/25.10.2021 ADMIS * - 

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecției dosarelor Motivul 

respingerii 

dosarului 

1. 592762/7/19.10.2021 ADMIS * - 

2. 602904/7/25.10.2021 ADMIS - 

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecției dosarelor Motivul 

respingerii 

dosarului 

1. 582300/7/14.10.2021 ADMIS - 

2. 589126/7/18.10.2021 ADMIS - 

3. 601206/7/25.10.2021 ADMIS - 

4. 602880/7/25.10.2021 ADMIS - 

5. 603521/7/25.10.2021 ADMIS* - 



 

Conform Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată): 

* candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului 

(proba scrisă). 

 

Proba scrisă va avea loc în data de 04.11.2021, ora 1000, la Casa de Cultură a 

Studenților ,,Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga, nr. 1-3, Cluj-Napoca, Sala 

32, etaj III, Aripa de vest. 

 

Potrivit prevederilor art.12 alin. (4) din Hotărârea nr. 1130 din 22 octombrie 2021 

pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, 

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID – 19, accesul candidaților la proba scrisă este permis doar 

celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test 

RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 

de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-1 zi și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Contestațiile se depun la registratura instituției în termen de 24 de ore de la data afișării 

rezultatelor. 

 

 
Comisia de concurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afişat astăzi, 26.10.2021, ora: 15:00 


