
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul de recrutare din data de 24.11.2021,

 în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție de inspector,
clasa I, grad profesional asistent (ID: 339927) vacantă la  Serviciul Financiar, Direcţia

Economică

Nr.
crt. 

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei dosarelor 3) Motivul respingerii
dosarului 4)

1 626191/102/05.11.2021 admis -

2 627683/102/08.11.2021 admis -

3 630606/102/09.11.2021 admis -

4 634124/102/10.11.2021 admis -

5 633847/102/10.11.2021 admis -

6 626040/102/05.11.2021 admis -

7 613488/102/29.10.2021 admis -

8 624757/102/04.11.2021 admis -

9 603454/102/25.10.2021 admis -

Comisia de concurs:

Eventualele  contestaţii  se  depun la  registratura  instituţiei  în  termen de  24  ore de  la  data  afişării
rezultatelor. (art.63, art.64 din H.G. nr.611/2008)

 
Candidații declarați admiși se vor prezenta în vederea susținerii probei scrise în data de 24.11.

2021, ora 09,45 la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-
Napoca  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.

  Conform  prevederilor  Hotărârii  Guvernului nr.1183/08.11.2021,  ÎN  VEDEREA
PARTICIPĂRII  LA CONCURS, accesul persoanelor în incinta Primăriei Cluj-Napoca și a Casei
de  Cultură  a  studenților  Cluj-Napoca, 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-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2. 
  

Afişat astăzi, 15.11.2021, ora 1100


