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Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi 

la concursul din data de 24.03.2021 pentru ocuparea postului vacant  

de administrator patrimoniu cu studii medii  

 

 

 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Codificare  

candidat 

 

Rezultatul selecţiei 

dosarului  

(admis/respins) 

 

 

Observaţii  

  1. 3080 

 

Admis  -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar;  

-de adus un dosar cu șină. 

  2. 3569 Admis  -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar;  

-de adus un dosar cu șină. 

  3. 3507 

 

Admis  -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar;  

-de adus un dosar cu șină. 

  4. 3506 

 

Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar original;  

-de adus un dosar cu șină. 

  5. 3508 

 

Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar;  

-de adus un dosar cu șină. 

  6. 3509 

 

Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar;  

-de adus un dosar cu șină. 
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  7. 3553 Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar;  

-de adus un dosar cu șină. 

  8. 3552 Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar original;  

-de adus un dosar cu șină. 

  9. 3568 Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar original;  

-de adus un dosar cu șină. 

10. 3564 Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar; 

-de adus un dosar cu șină. 

11. 3158 

 

Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar original;  

-de adus un dosar cu șină. 

12. 3581 Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar original;  

-de adus un dosar cu șină. 

13. 3178 

 

Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar;  

-de adus un dosar cu șină. 

14. 3208 

 

Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar original;  

-de adus un dosar cu șină. 

15. 3570 Admis -de adus toate documentele, în original, la 

prima probă a concursului; 

-de adus cazierul judiciar;  

-de adus un dosar cu șină. 

 

 

Oficiul Juridic, 

Cs. jr. Balint Emil 


