
 
 
 
 
 

 

 

Anunț rezultate procedură de selecție 

formatori 

Nr. 2150/21.11.2022 
 

 

Ca urmare a evaluării dosarelor de înscriere depuse de candidații înscriși în cadrul 

procedurii de selecție de personal, derulată de Agenția Metropolitană pentru 

Dezvoltare Durabilă Brașov, în cadrul proiectului “Consolidarea capacității de 

integrare a politicilor urbanistice în Zona Metropolitană Brașov”, conform anunțului 

nr. 2069/11.11.2022, rezultatele obținute sunt următoarele: 

 

1. Candidați înscriși 

Nr. 
Crt. 

Poziția vizată 
Nume și prenume 

candidat 
Nr. de înregistrare dosar 

1 Formator → Modul „Abilități și 
competențe de planificare 
urbanistică și teritorială 

CHIRILĂ CORINA-
TEODORA 

2134/17.11.2022 

2 Formator → Modul „Dezvoltare / 
implementare / monitorizare politici 
publice participative pentru 
dezvoltare locală” 

COLȚ RADU-PAUL 2140/18.11.2022 

 

 

2. Rezultatele verificării administrative și de eligibilitate a dosarelor de 

înscriere 

Nr. 
Crt. 

Poziția vizată 
Nume și prenume 

candidat 

Respectarea 
conținutului 
dosarului de 

înscriere 

Candidatură 
Admisă/Respinsă 

1 Formator → Modul 
„Abilități și 
competențe de 
planificare urbanistică 

CHIRILĂ CORINA-
TEODORA 

Dosar conform Admisă 



 
 
 
 
 

 

și teritorială 

2 Formator → Modul 
„Dezvoltare / 
implementare / 
monitorizare politici 
publice participative 
pentru dezvoltare 
locală” 

COLȚ RADU-PAUL Dosar conform Admisă 

 

 

3. Rezultatele evaluării calitative a dosarelor de de înscriere și punctaje 

obținute 

Nr. 
Crt. 

Poziția vizată 
Nume și 
prenume 
candidat 

Punctaj 
final 

obținut 

Rezultat 
Admis/Respins 

1 Formator → Modul „Abilități și competențe 
de planificare urbanistică și teritorială 

CHIRILĂ 
CORINA-
TEODORA 

75 
puncte  

Admis 

2 Formator → Modul „Dezvoltare / 
implementare / monitorizare politici 
publice participative pentru dezvoltare 
locală” 

COLȚ RADU-
PAUL 

90 
puncte 

Admis 

 

4. Având în vedere rezultatele finale obținute de candidați pentru fiecare dintre 

cele doua poziții de formatori, Comisia de Concurs a decis: 

 doamna CHIRILĂ CORINA-TEODORA urmează să fie încadrată pe postul de 

Formator → Modul „Abilități și competențe de planificare urbanistică și 

teritorială; 

 domnul COLȚ RADU-PAUL urmează să fie încadrat pe postul de Formator → 

Modul „Dezvoltare / implementare / monitorizare politici publice 

participative pentru dezvoltare locală”. 

 

 

David Dragoș Florin,  

Director general  

 


