
  

 
 Nr.6250/25.10.2022 
 
 

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

 31 octombrie 2022 pentru ocuparea funcţiilor contractuale 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.60/04.10.2022, s-a întrunit în data de 24.10.2022 ora 12:00 şi a procedat la verificarea 
dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din 
cadrul Serviciului Complex Sportiv Polivalent, 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 
5961/11.10.2022 

Muncitor 
calificat 
(electrician) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

2  Cod candidat 
6023/13.10.2022 

Muncitor 
calificat 
(instalator) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

RESPINS Nu 
îndeplinește 
condițiile 
specifice 

3  Cod candidat  
5959/11.10.2022 

Paznic 
(paznic 
baze 
sportive) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

4  Cod candidat 
6162/20.10.2022 

Îngrijitor 
(îngrijitor 
clădiri sală 
polivalentă) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 
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5  Cod candidat 
6069/17.10.2022 

Îngrijitor 
(muncitor în 
servicii 
pentru 
curățenie 
spații 
exterioare) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

6  Cod candidat 
5952/11.10.2022 

Îngrijitor 
(agent 
curățenie 
clădiri bază 
exterioară) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

7  Cod candidat  
5947/11.10.2022 

Îngrijitor 
(îngrijitor 
clădiri sală 
polivalentă) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

8  Cod candidat  
6116/18.10.2022 

Îngrijitor 
(muncitor în 
servicii 
pentru 
curățenie 
spații 
exterioare) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

9 Cod candidat  
6132/19.10.2022 

Îngrijitor 
(femeie de 
serviciu) 

Serviciul Complex 
Sportiv Polivalent, 
administrare 
patrimoniu sportiv 

ADMIS Nu e cazul 

 
 
Candidatii declarati admiși vor susţine proba scrisă în data de 31.10.2022 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, 25.10.2022  – ora: 11:00 
 
Secretarul  Comisiei de concurs: 
Feldiorean Daniela Margareta -Expert 
 


