
                            REZULTATUL  ETAPEI  DE  SELECŢIE  A  DOSARELOR
pentru concursul din data de   26.02.2019

  Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției nr. 51/01.02.2019, emisă de directorul executiv
al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în conformitate cu atribuţiile ce revin acesteia conform
legii,  s-a  întrunit  azi,  19.02.2019,  ora:  10,00,  pentru  verificarea  îndeplinirii  condiţiilor  de
participare a candidaţilor la concursul de ocupare prin recrutare pe perioadă nedeterminată a două
posturi funcţii contractuale de execuţie vacante, un post de consilier juridic grad profesional I și un
post de psiholog grad profesional specialist la Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în
familie din structura Serviciului Protecția Copilului și Familiei  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: consilier juridic grad profesional I la Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie,
Serviciul Protecția Copilului și Familiei

1 DUMITRESCU ANDREEA-BRÎNDUȘA 81419/14.02.2019 Admis

2 VÂTCĂ-MOLDOVAN OANA-IULIA 81489/14.02.2019 Admis

3 SAFTA ALINA-ADELA 81776/14.02.2019 Admis

4 CANTA ELENA 82222/14.02.2019 Admis

5 LĂPUȘAN ANA-MARIA 83389/15.02.2019 Admis

6 MANCIU MARIA-LAURA 83452/15.02.2019 Admis

7 RUSAN STAN-CRISTIAN 83973/15.02.2019 Admis

8 SĂLĂJAN-KARAIVANOFF IUDITA 87748/18.02.2019 Admis

9 RUS LUMINIȚA-CAMELIA 86060/18.02.2019 Admis**

10 BOLBOACĂ CODRUȚA-MIRUNA 88211/18.02.2019 Admis**

Funcţia contractuală de execuţie:psiholog grad profesional specialist la Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie,
Serviciul Protecția Copilului și Familiei

1 AXÎNTE DOINA-LICA 83648/15.02.2019 Respins*

2 VEKONY  BETTINA 85752/18.02.2019 Admis

3 FARCAȘ RALUCA-IOANA 87949/18.02.2019 Admis**

4 DEAC GEORGETA-CORINA 88275/18.02.2019 Admis**

 *Notă – nu a  prezentat  acte doveditoare privind vechimea în specialitatea studiilor conform pct.5 lit.e) din 
anunțul de concurs.
**Candidații admiși au obligația sa depună cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului respectiv 26.02.2019.
 Eventualele contestaţii  la etapa de selecţie a dosarelor se pot depune în scris, în termen de  cel mult o zi
lucrătoare de la data afişării.

Comisia de concurs

                                                                                                              Afişat azi, 19.02.2019 Ora: 13,45.


	pentru concursul din data de 26.02.2019

