
                

 
   Nr.6379/31.10.2022                      

ANUNȚ 
privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 28 Octombrie 2022 

pentru ocuparea contractuale vacante de Șef serviciu-S, Gr. II și Referent-M,Tr.II din 

cadrul Serviciului Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv al 

Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud  

 

           Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Anexa la Hotărârea 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 comunică 
următoarele rezultate ale probei scrise: 
I. Serviciul Complex Sportiv Polivalent, administrare patrimoniu sportiv 

1. Șef serviciu – S, Gr.II - 1 post 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Moldovan 
Cristina 
Maria 

Cioncan 
Ioana 

Paraschiv 
Viorel 
Ștefan 

Punctaj 
final 

Rezultat 
PROBĂ 
SCRISĂ 

Cod candidat 
6083/17.10.2022 

- - - Absent Respins 
 

 
2. Referent–M, Tr.II - 1 post 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Moldovan 
Cristina 
Maria 

Cioncan 
Ioana 

Paraschiv 
Viorel 
Ștefan 

Punctaj 
final 

Rezultat 
PROBĂ 
SCRISĂ 

Cod candidat 
6150/20.10.2022 
 

30 puncte 32 puncte 32 puncte 31,33 Respins 
 

Cod candidat 
6134/19.10.2022 
 

13 puncte 15,50 
puncte 

15,50 
puncte 

14,67 Respins 
 

Cod candidat 
5993/12.10.2022 
 

12 puncte 13 puncte 13 puncte 12,67 
puncte 

Respins 
 

Cod candidat 
5898/12.10.2022 
 

0 puncte 0 puncte 0 puncte      0 
puncte 

Respins 
 

Cod candidat 
6032/12.10.2022 
 

- - - Absent Respins 
 



2 

 

 
       Candidații nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie conform art. 31 din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 
o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest 
drept, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Feldiorean Daniela Margareta 
– Expert din cadrul Clubului sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa–Năsăud, Bistriţa, Str.General Grigore 
Balan, nr.11, parter, sala 18. 
       Întrucât niciunul dintre candidați nu a întrunit punctajul minim necesar pentru a fi admis, 
conform legii, proba interviu se suspendă. Concursul pentru ocuparea posturilor contractuale 
vacante se va relua conform normelor legale în vigoare. 
   
    Afişat astăzi, 31.10.2022 ora 14.30 la afișierul și pe site-ul Clubului sportiv „GLORIA 2018” 
Bistriţa–Năsăud, www.gloria2018.ro. 
 
Secretarul  Comisiei de concurs: 
 
Feldiorean Daniela Margareta, Expert 

http://www.gloria2018.ro/

