
  

 
 Nr.3550/13.07.2022 

ANUNȚ 
în urma selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul ce se va 

organiza în data de 21 Iulie 2022 pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
de execuție vacante din cadrul 

 Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud  
 

        În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs numită prin Decizia 
Directorului Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud nr.35/23.06.2022, s-a 
întrunit în data de 12.07.2022 ora 10:00 şi a procedat la verificarea dosarelor 
candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de 
execuție vacante de: Inspector de specialitate - S, Gr. I – 1 post din cadrul Serviciul 
administrare patrimoniu sportiv, Inginer de sistem - S, Gr.II – 1 post din cadrul 
Serviciul administrare patrimoniu sportiv, Ingrijitor, M/G - 1 post din cadrul Serviciul 
administrare patrimoniu sportiv, Muncitor calificat, treapta IV, M;G – 2 posturi din 
cadrul Serviciul administrare patrimoniu sportiv al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” 
Bistriţa-Năsăud. Comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza 
îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi a stabilit 
rezultatele selecţiei conform tabelului de mai jos: 
 
NR. 
CRT

. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Funcţia 
vacantă 

Structura din 
cadrul  

instituției 
publice 

Rezultatul 
selecţiei 
dosarului 

Motivul 
respingerii 
dosarului 

1.  Cod candidat 
3347/05.07.2022 

Inspector de 
specialitate 

Serviciul 
administrare 
patrimoniu 
sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

2  Cod candidat 
3459/08.07.2022 

Inginer de 
sistem 

Serviciul 
administrare 
patrimoniu 
sportiv 

ADMIS Nu e cazul 



2 
 

3  Cod candidat 
3430/07.07.2022 

Ingrijitor Serviciul 
administrare 
patrimoniu 
sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

4  - Muncitor 
calificat 

Serviciul 
administrare 
patrimoniu 
sportiv 

- Nu s-au 
depus 
dosare 

5 - Muncitor 
calificat 
cadru tehnic 
PSI 

Serviciul 
administrare 
patrimoniu 
sportiv 

- Nu s-au 
depus 
dosare 

 
       Comisia constată că pentru posturile de execuție vacante de muncitor calificat, 
treapta IV, M;G, respectiv muncitor calificat, treapta IV, M;G –cadru tehnic PSI din 
cadrul Serviciului administrare patrimoniu sportiv nu au fost depuse dosare în 
vederea înscrierii la concursul organizat în data de 21.07.2022, astfel încât concursul 
pentru ocuparea acestor 2 posturi se va suspenda, urmând a se relua conform 
normelor legale în vigoare. 

Candidatii declarati admiși vor susţine proba scrisă în data de 21.07.2022 ora 
10:00 la sediul Clubului Sportiv „GLORIA 2018”Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. General 
Grigore Bălan, nr. 11, parter, sala 18. 

Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate 
sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. 
        Afişat astăzi, 13.07.2022  – ora 12:00  
 
 
Secretarul  Comisiei de concurs: 
 
Feldiorean Daniela Margareta - Expert 
 


