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Nr. 753/08.06.2015   

 
 

REZULTATE  
al selecției dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de natură 

contractuală de execuție de consilier grad profesional I (1 post) din cadrul Compartimentului Financiar – 
Contabilitate – Resurse Umane, referent de specialitate grad profesional II (2 posturi) și administrator 

treapta profesională I (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Investiții-Patrimoniu –
Administrativ și Relații Publice, antrenor maestru (1/2 post) din cadrul Compartimentului Sport -Sectia 
Atletism, antrenor asistent (1 post) din cadrul Compartimentului Sport  –Sectia Canotaj și antrenor (1 

post) din cadrul Compartimentului Sport -Sectia Polo 
 

Data selecţiei dosarelor:  08.06.2015 

Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele  

candidatului  

Rezultatul 
selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii dosarului  

consilier grad profesional I (1 post) din cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate – 
Resurse Umane,  

1 - - - 

referent de specialitate grad profesional II (2 posturi) din cadrul Compartimentului Achiziții 
Publice – Investiții-Patrimoniu –Administrativ și Relații Publice,  

1 Nita Alina Florentina Admis - 

2 Proorocu Ionela Alina Admis - 

- administrator treapta profesională I (1 post) din cadrul Compartimentului Achiziții Publice – 
Investiții-Patrimoniu –Administrativ și Relații Publice 
1 Pîrvan Petronela Admis - 

- antrenor maestru (1/2 post) din cadrul Compartimentului Sport -Sectia Atletism 

1 Butica Angela 
Mihaela 

Admis - 

- antrenor asistent (1 post) din cadrul Compartimentului Sport  –Sectia Canotaj 

1 Șoșa Iuliana 
Georgiana 

Admis - 
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- antrenor (1 post) din cadrul Compartimentului Sport -Sectia Polo 

1 Mateiași Andrei Felix Admis - 

 
 
 

Candidatul  declarat ,,admis” la selecția dosarelor va susține proba scrisă în data de 15 iunie 2015, orele 
10,00 la sediul CSS Triumf București  

 
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere se afișează la sediul și pe site-ul clubului în data de 
09.06.2015, la ora 1000, conform art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 
de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor.  
 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afi şa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare 
(24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.  
    
 

Comisia de examen/concurs: 
 
Președinte: Stroe Gabriel Vasile, director 
 
Membri:     Berbecaru Ioana, contabil 
 
                   Pogăcean George, antrenor maestru 
 
Secretar comisie: Stacojiu Victor Claudiu, referent de specialitate grad profesional II în cadrul  
Compartimentului Achiziții Publice – Investiții-Patrimoniu –Administrativ și Relații Publice. 
 


