
REZULTATUL  ETAPEI  DE  SELECŢIE  A  DOSARELOR
pentru concursul din data de 18.10.2021

 

          Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției nr.  521/23.09.2021, emisă de  directorul
executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi  Medicală, în conformitate cu atribuţiile ce revin acesteia
conform legii,  s-a întrunit  azi,  11.10.2021,  pentru  verificarea îndeplinirii  condiţiilor de participare a
candidaţilor  la  concursul de  ocupare  prin  recrutare  pe  perioadă  nedeterminată  a  unui  post  funcție
contractuală de execuție vacantă de guard la Centrul Social de Urgență,  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. Număr înregistrare dosar Dosar
Admis/Respins

Funcţia contractuală de execuţie: guard la Centrul Social de Urgență

1 570.250/08.10.2021 Admis**

2 571.673/08.10.2021 Respins*

3 571.733/08.10.2021. Admis

*Nu sunt  îndeplinite condițiile  prevăzute la subpunctul  2.2 din anunțul  de concurs,  Condiții  specifice
prevăzute  în  fișa  postului,  aferente  funcției  contractuale  de  execuție  de  guard,  privind  deținerea
atestatului/certificatului de calificare.
**Conform anunțului  de concurs, candidații  care au depus declarație pe proprie răspundere că nu au
antecedente penale, sunt obligați să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului, respectiv proba scrisă, data de  18.10.2021,
ora 10,00.
  
Eventualele contestaţiile la etapa de selecţie a dosarelor  se  depun  la secretariatul comisiei de soluționare
a contestațiilor,  în termen de  cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, str. Venus fn (aleea
dintre numerele 20-22), etaj 2, camera 218.

Data,  ora  și  locul  organizării  probei  scrise  :  18.10.2021  ora  10.00,   str.  Venus  fn    (a  leea  dintre
numerele 20-22  )  , etaj 2, sala de ședințe.

Concursul  se  va  desfășura  în  condițiile  prevăzute  în   Anexa  la  H.G.  nr.  286/2011  pentru  aprobarea
Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grad sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare.

Comisia de concurs
                                                                                                                       

              

                                                                                                                               Afişat azi – 11.10.2021, ora:    10:30  


	pentru concursul din data de 18.10.2021

