
                             Il   REZULTATUL  ETAPEI  DE  SELECŢIE  A  DOSARELOR
pentru concursul din data de 02.06.2016

  Comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr. 119/10.05.2016, emisă de directorul executiv 
al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în conformitate cu atribuţiile ce revin acesteia 
conform legii, s-a întrunit azi, 26.05.2016, pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de 
participare a candidaţilor la concursul de ocupare prin recrutare   pe perioadă  nedeterminată  a  
4 (patru)  posturi, funcţii contractuale de execuţie  vacante,  la  Centrul de  Zi pentru Vârstnici nr.
2 (un post), Centrul de Zi Ţara Minunilor (un post), Serviciul Protecţie Socială (un post) şi  
Serviciul Protecţia Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară (un post) din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului 
Cluj-Napoca.

Lista nominală cu candidaţii  înscrişi la concurs este după cum urmează:

Nr.
crt. Nume şi prenume Nr. înregistrare

dosar concurs
Dosar

Admis/Respins
Funcţia contractuală de execuţie: asistent medical -fizioterapeut la Centrul de  Zi  pentru 
Vârstnici nr.2

1 - - -
Funcţia contractuală de execuţie: psihopedagog  la   Centrul de Zi Ţara Minunilor

1 Tuşa Maria-Laura 224364/23.05.2016 Admis  
2 Osvath Eniko Eva 227942/25.05.2016 Admis
3 Hinţ Raluca-Teodora 228825/25.05.2016      Admis    

Funcţia contractuală de execuţie: inspector de specialitate la  Serviciul Protecţie Socială

1 Crăciun Emilia -
Rodica 210077/13.05.2016 Admis

2 Rus Mihaela Bianca 218453/19.05.2016 Admis
3 Man Maria 225608/24.05.2016 Respins*
4 Duţă Camelia 228858/25.05.2016 Admis

Funcţia contractuală de execuţie: expert local pe problemele  persoanelor de etnie romă 
la Serviciul Protecţia Copilului, Familiei şi Dezvoltare Comunitară 

1 Tompa Viorica 224673/23.05.2016 Admis
2 Gădălean Dan-Adrian 228412/25.05.2016 Admis

*Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 2, Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, 
aferente funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, grad profesional debutant, 
subpct.2.3, din anunţul de concurs aşa cum sunt reglementate de prevederile art.3 lit.f) coroborate 
cu art.4 alin. (2), cu modificările şi completările ulterioare, şi a condiţiilor specifice pentru 
ocuparea postului reglementate în fişa postului aprobată de directorul executiv al Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Medicală, care este parte integrantă la dosarul de concurs.
Contestaţiile la etapa de selecţie a dosarelor de înscriere se depun în termen de 24 ore de la data 
afişării..

Comisia de concurs                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                      

                                                                                                                            Afişat azi, 
26.05.2016 Ora: 12 ,00.


