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ANUNŢ 

 

 

 

Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Alba nr. 

491/6 septembrie 2019 întrunită în data de 1 octombrie 2019, în vederea selectării dosarului pentru 

participarea la concursul ce va avea loc în data de 9 octombrie 2019, pentru ocuparea funcţiei 

publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Biroul turism, a constatat că s-a înscris 

următorii candidaţi: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Nr. de înregistrare 

a formularului de 

înscriere 

ADMIS/ 

RESPINS Observaţii 

1 
SIBIŞAN Iuliana 

Diana 

19858/17.09.2019 Respins - nu face dovada îndeplinirii 

condiţiei de studii  

2 
STRILCIUC Ioan 

Lucian 

20545/25.09.2019 Admis 
 

3 SÎRBU Ioan Adrian 20930/30.09.2019 Admis  

 

Dosarul depus de candidatul STRILCIUC Ioan Lucian şi dosarul depus candidatul SÎRBU 

Ioan Adrian, conţine toate actele necesare, drept urmare comisia de concurs a declarat candidaţii 

“admişi” pentru a participa la concursul ce va avea loc în data de 9 octombrie 2019. 

Dosarul depus de candidata SIBIŞAN Iuliana Diana nu conține toate actele necesare (nu 

face dovada îndeplinirii condiţiei de studii: Domeniul fundamental (DFI) Științe sociale, Ramura 

de ştiinţe (RSI) – Ştiinţe economice, Domeniul de licenţă (DL) – Administrarea afacerilor; 

Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor/Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul calităţii/Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi managementul calităţii sau Domeniul fundamental (DFI) - Științe sociale, Ramura 

de ştiinţe (RSI) – Ştiinţe economice, Domeniul de licenţă (DL) – Marketing, Specializarea - 

Marketing sau Domeniul fundamental (DFI) – Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ramura de ştiinţe 

(RSI) –Ştiinţele pământului şi atmosferei, Domeniul de licenţă (DL) – Geografie, Specializarea – 

Geografia turismului sau Domeniul fundamental (DFI) Științe inginerești, Ramura de ştiinţe (RSI) 

– Inginerie mecanică,mecatronică,inginerie industrială şi management, Domeniul de licenţă (DL) – 

Inginerie şi management, Specializarea - Inginerie şi management în industria turismului), drept 

urmare comisia de concurs a declarat candidata “respinsă” pentru a participa la concursul ce va 

avea loc în data de 9 octombrie 2019. 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă, în data de 09.10.2019, ora 10
00

, la sala 

de şedinţe a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. 

Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Termen de contestaţii 24 de ore de la afişare.  

Prezentul anunţ s-a afişat azi 1 octombrie, ora 16
00

. 

 

 

 

Secretarul comisiei, 

 


