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RAPORTUL FINAL
al concursului organizat pentru ocuparea postului de execuție vacant Consilier juridic, gradul

IA (S), în cadrul Compartimentului Juridic

Postul vacant pentru care se organizează concursul: Consilier juridic, gradul IA (S), în
cadrul Compartimentului Juridic

INFORMATII PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR

Data selecției dosarelor: 13.03.2020

Numele şi prenumele candidaților
Rezultatul
selecției
dosarelor1

Motivul respingerii cererii

Dima Mihaela Aurelia ADMIS -
Observații formulate de către membrii comisiei: Comisia de consurs a constatat atât
îndeplinirea condițiilor generale cât și a celor specifice publicate în cadrul anunțului de
scoatere la concurs a postului vacant; dosarul prezentat conține toate documentele
solicitate.

INFORMAȚII PRIVIND PROBA SCRISĂ
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 19.03.2020, ora 14.00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: NU a fost cazul.

Numele şi prenumele candidaților Punctajul final
al probei scrise2 Rezultatul3

Dima Mihaela Aurelia 23 p RESPINS
INFORMATII PRIVIND INTERVIUL

Data şi ora desfăşurării interviului: interviul programat în data de 26.03.2020, ora 14.00,
nu s-a putut susţine_unicul candidat fiind respins la proba scrisă.4

Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului: NU a fost cazul.

Numele şi prenumele candidaților
Punctajul
final al
interviului

Rezultatul

- - -

1 Proces verbal nr.625/13.03.2020 – rezultat publicat atât la la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta
Ministerului Culturii - intrarea din Blvd. Mircea Voda - etaj 2), cât şi pe pagina de internet www.culturadata.ro, până data de 16.03.2020, ora
17.00.
2 Proces verbal nr.693/19.03.2020, rezultat publicat atât la la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta
Ministerului Culturii - intrarea din Blvd. Mircea Voda - etaj 2), cât şi pe pagina de internet www.culturadata.ro, până la data de 23.03.2020,
ora 17.00
3 În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de executie, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care
au obţinut minimum 50 de puncte.
4 Comisia de concurs menționează că, în urma rezultatului probei scrise afișat la sediul și pe pagina de internet a INCFC, candidatul nu a
depus contestație până la data de 24.03.2020, ora 17.00.

http://www.culturadata.ro
http://www.culturadata.ro


REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

Funcția: Consilier juridic, gradul IA (S), în cadrul Compartimentului Juridic

Numele şi prenumele candidaților
Punctajul
final al
concursului

Rezultatul

Dima Mihaela Aurelia 23 p RESPINS
OBSERVAȚIILE COMISIEI DE CONCURS: conform rezultatelor mai sus menționate, postul
rămâne vacant.


