
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 
înregistrate în vederea participării la concursul din data de 26.01.2022 (proba scrisă), organizat în 

vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție: 

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

buget, casierii 

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

de specialitate grad profesional I – 1 post: 

 
Conform Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare: 

* 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). 

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație la registratura instituției, în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data și ora afișării rezultatului selecției dosarelor sub sancțiunea decăderii din acest 

drept, conform art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Proba scrisă va avea loc în data de 26.01.2022, ora 1100, la Cinema Mărăști, str. Aurel 

Vlaicu nr. 3 A, Cluj-Napoca în loc de Cinema Dacia.  

 

În vederea accesului în clădirea ,,Cinema Mărăști”, candidații trebuie să aibă asupra lor 
Certificatul Verde, rezultatul negativ al unui test RT - PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 

negativ al unui test antigen nu mai vechi de 48 de ore, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

privind infecția cu virusului SARS-CoV-2.   

 

Comisia de concurs, 

 

Afişat astăzi, 14.01.2022, ora: 11:00 

Nr. 

crt

. 

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului 

1. 10322/7/05.01.2022  Admis - 

2. 12043/7/06.01.2022  Admis - 

3. 12426/7/06.01.2022  Admis - 

4. 12811/7/06.01.2022  Admis - 

5. 13037/7/06.01.2022  Admis * - 

6. 13094/7/06.01.2022  Admis * - 

7. 13569/7/07.01.2022  Admis - 

8. 13591/7/07.01.2022  Admis - 

9. 13677/7/07.01.2022  Admis - 

10. 13891/7/07.01.2022  Admis - 

11. 14434/7/07.01.2022  Admis - 

12. 16293/7/10.01.2022  Admis * - 

13. 16804/7/10.01.2022  Admis * - 

14. 17913/7/10.01.2022  Admis *  - 

15. 19111/7/11.01.2022  Admis * - 

16. 19147/7/11.01.2022  Admis  - 

17. 20025/7/11.01.2022  Admis - 

18. 20666/7/11.01.2022  Admis - 

19. 20708/7/11.01.2022  Admis - 

20. 21305/7/11.01.2022  Admis - 

21. 21337/7/11.01.2022  Admis - 

22. 22447/7/11.01.2022  Admis - 

23. 23404/7/12.01.2022  Respins Nu sunt îndeplinite condițiile de vechime 

prevăzute în anunțul de concurs la punctul 3.3 

24. 24234/7/12.01.2022  Admis * - 

25. 24747/7/12.01.2022  Admis - 

26. 25405/7/12.01.2022  Admis * - 


