ILFOV

O.C.P.I. Ilfov este operator de date cu caracter personal nr. 874, 875, 876,38349
Anexa 2.1
INSTITUŢIA:OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ILFOV
Nr.înregistrare:11727C/23.06.2021
LISTĂ
cuprinzând candidaţii admişi/respinşi la concursul din perioada
30.06.2021 – 05.07.2021 pentru ocuparea pe o perioadă de 20 luni a unui post vacant contractual de
execuție, repartizat pe perioadă determinată, de la bugetul din venituri proprii - PNCCF, la Serviciul
Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte
Funciară, din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
candidaţilor
admişi/respinşi la
concurs

1.

Vintilă Claudia

2.

3.

4.

Denumirea postului
si Serviciul/Biroul

Nr.
Posturi
scoase la
concurs

Săbăreanu Cristina Andreea

Ene Tabita

Referent treapta II–
Serviciul Cadastru–
Biroul Înregistrare
Sistematică

Admis/
Respins

OBSERVAŢII

Admis

-

Admis

Conf. art.6 alin.(3) din
Hotărârea nr.286/2011,
cu modificările şi
completările ulterioare,
are obligaţia de a
completa dosarul de
concurs cu originalul
cazierului judiciar până
cel mai târziu la data de
30.06.2021.

Admis

-

Admis

Conf. art.6 alin.(3) din
Hotărârea
nr.286/2011,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
are
obligaţia
de
a
completa
dosarul
de
concurs
cu
originalul
cazierului judiciar până
cel mai târziu la data de
30.06.2021.

1

Ţînţari – Caraiman
Nicoleta – Giorgiana

Proba scrisă va avea loc în data de 30.06.2021, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Ilfov, şos.Kiseleff nr.34, sector 1, Bucureşti, ora 10.00.
Accesul în sală este permis doar cu cartea de identitate şi instrument de scris pastă/cerneală de culoare
albastră.
Concurenţii vor fi prezenţi în sala de concurs la ora 09.50.

Prezentul document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR
– General Data Protection Regulation).
OCPI ILFOV/Șos. Pavel D. Kiseleff, Nr. 34, Sector 1 Cod poștal 11347, București, ROMÂNIA
Telefon: (+0421) 224 60 85, (+4021) 224 61 57 ; (+4021) 224 61 58, Fax: (+4021) 224 60 84;
e-mail: if@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro
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