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REZULTATELE CONTESTAŢILOR DEPUSE 
ÎN URMA AFIŞĂRII REZULTATELOR SELECŢIEI DOSARELOR  

ÎN VEDEREA OCUPĂRII FĂRĂ CONCURS A UNOR POSTURI VACANTE 
DE CURIER ŞI GARDEROBIER 

 
 

 În urma analizei contestaţiilor depuse, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor a hotărât 
RESPINGEREA TUTUROR CONTESTAŢIILOR DEPUSE, după cum urmează:  
 
 
 1. DASCĂLU MARIANA – GARDEROBIER: lipsă certificat de naştere, curriculum vitae 
nu este model comun european 
 Aşa cum s-a precizat în anunţul privind ocuparea fără concurs a 2(două) posturi vacante de 
garderobier pentru Biroul Administrativ - Garderobă, ” Nu se mai acceptă depunerea dosarelor 
de selecţie sau completări la dosarele deja depuse după data încheierii perioadei destinate 
acestui scop (11.03.2021, orele 15.30).” 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 905 din 26 mai 2020, art. 3 alin.3: curriculum 
vitae trebuie să fie model comun european.  

 
 
2. CRĂPĂTUREANU DANIELA – GARDEROBIER: curriculum vitae nu este model 

comun european 
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 905 din 26 mai 2020, art. 3 alin.3: curriculum 

vitae trebuie să fie model comun european. 
 
 
3. GENOIU MARIAN – CURIER: lipsă certificat de naştere 
Aşa cum s-a precizat în anunţul privind ocuparea fără concurs a 1(un) post vacant de curier 

pentru Biroul Administrativ - personal deservire, ” Nu se mai acceptă depunerea dosarelor de 
selecţie sau completări la dosarele deja depuse după data încheierii perioadei destinate acestui scop 
(11.03.2021, orele 15.30).” 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 905 din 26 mai 2020, art. 3 alin.3: Actele 
necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante: ”copia actului 
de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz”. 
Expresia ”după caz” se referă doar la certificatul de căsătorie. 

 
 
4. VLAD TEODOR – CURIER: lipsă certificat de naştere 
Aşa cum s-a precizat în anunţul privind ocuparea fără concurs a 2(două) posturi vacante de 

garderobier pentru Biroul Administrativ - Garderobă, ” Nu se mai acceptă depunerea dosarelor 
de selecţie sau completări la dosarele deja depuse după data încheierii perioadei destinate 
acestui scop (11.03.2021, orele 15.30).” 

 
 

PREŞEDINTE COMISIE CONTESTAŢII, 
 
 


