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Nr.130/02.02.2015 

Notă 

Având în vedere înştiinţarea primită prin e-mail din partea d-nei 

Nicoleta Dumitru, candidat declarat admis al concursului organizat 

pentru ocuparea posturilor de personal contractual - consilier - din 

cadrul C.N.S.C. în data de 12.01.2015, înregistrată sub nr. 

1390/02.02.2015, prin care ne aduce la cunoştinţă „ că din motive 

personale renunţ la acest post", precum şi prevederile art. 40 alin. (4) 

din Hotărârea nr. 286/2011, „în cazul neprezentării la post la termenul 

stabilit la alin.(l) şi în lipsa unei înştiinţări potrivit alin. (2), postul este 

declarat vacant, urmând să se comunice canditatului care a obţinut nota 

finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.", 

Comisia de concurs declară Admis pe baza rezultatului final al 

concursului înregistrat sub nr.66/22.01.2015, pe candidatul Alexandru 

Guteş. 

Menţionăm că dl. Alexandru Guteş a obţinut nota finală imediat 

inferioară celei obţinute de dna. Nicoleta Dumitru. 

Nr. 
ctr. 

Funcţia 
pentru 

care 
candidează 

Nume Prenume Punctaj proba 
Punctaj 

total Nr. 
ctr. 

Funcţia 
pentru 

care 
candidează 

Candidat 
scrisă interviu 

Punctaj 
total 

1 

Consilier, 

experienţă în 
domeniul 

juridic/tehnic/ec 
onomic,-

experienţă 
minim 3 ani în 

domeniu, 
durată 

nedeterminată 
- 2 posturi 

Marinea Alina-Ramona 96,66 68,33 82,50 

2 

Consilier, 

experienţă în 
domeniul 

juridic/tehnic/ec 
onomic,-

experienţă 
minim 3 ani în 

domeniu, 
durată 

nedeterminată 
- 2 posturi 

Dumitrescu Nicoleta 50 95 72,50 

3 

Consilier, 

experienţă în 
domeniul 

juridic/tehnic/ec 
onomic,-

experienţă 
minim 3 ani în 

domeniu, 
durată 

nedeterminată 
- 2 posturi 

Guteş Alexandru 60,5 81,67 71,08 
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D-lui Alexandru Guteş, având în vedere cele menţionate mal sus, 
i se va aduce la cunoştinţă atât telefonic cât şi în scris, posibilitatea de a 
ocupa postul pentru care a candidat. 
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