
REZULTATUL PROBEI DE SELECŢIE  A  DOSARELOR
la concursul din data de 14.11.2017 – proba scrisă

Comisia  de  concurs  constituită  în  baza  Deciziei  nr.  276/25.10.2017,  emisă  de  directorul  executiv  al
Direcţiei  de Asistenţă  Socială  şi  Medicală,  în  conformitate  cu atribuţiile  ce revin  acesteia  conform legii,  s-a
întrunit azi, 09.11.2017, pentru  verificarea dosarelor  la concursul de recrutare din data de 14.11.2017 – proba
scrisă,  pentru ocuparea funcţiilor  publice de execuţie  vacante la  Serviciul   Financiar,  Contabilitate,  Buget și
Serviciul  Management  de  Proiecte  și  Dezvoltare  Comunitară  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 publică de execuţie vacantă:   consilier, clasa I, grad profesional debutant  – Serviciul
Financiar, Contabilitate, Buget  (1 post)

1 Muntean Lucia 485.569/24.10.2017 Admis
2 Răpițianu Alexandrina-

Daniela

487.485/25.10.2017 Respins 
lipsă studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de

licență sau echivalentă în domeniul
științe economice, specializarea

contabilitate
3 Mărginean Alexandra-Iulia 493.329/30.10.2017 Respins 

lipsă studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de

licență sau echivalentă în domeniul
științe economice, specializarea

contabilitate
4 Domșa Noemi-Antoaneta 496.072/31.10.2017 Admis
5 Banias Maria-Elisabeta 498.798/01.11.2017 Admis

Funcţia publică de execuţie vacantă:   consilier, clasa I, grad profesional superior  – Serviciul
Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară  (1 post)

1 Szekely Alexandru-Mihai 482.775/23.10.2017 Admis
2 Mureșan Anca-Ionela 491.814/27.10.2017 Admis
3 Albu Loredana-Corina 496.666/31.10.2017 Admis
4 Hosu Ioana-Alexandrina 500.243/02.11.2017 Admis
5 Ersen Ioana 501.255/02.11.2017 Admis

Contestaţiile la proba de selecţie a dosarelor se depun în termen de 24 de ore de la ora afişării rezultatelor
la Serviciul Resurse Umane Salarizare, la sediul instituţiei din str. Şt.O.Iosif nr. 2-4,  camera 4.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.11.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din str. Şt.O.Iosif nr. 2-4.

Comisia de concurs

Afişat azi, 09.11.2017
Ora: 14.00


