Comisia de concurs
Numită prin dispoziţia nr.53 /01.02.2017
Nr. 200553 din 07.03.2017

TABEL
privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe durată
nederminată a unor posturi contractuale, din cadrul Direcției de Asistenţă Socială
Roman,
afişat azi 07.03.2017 , ora 14: 00

Șef centru la Centrul de zi pentru copii aflați in situație de risc
Nr.
crt.

Nume şi prenume candidat
Hănceanu Doinița

Nr. și data dosarului

Rezultat
selecție

200490/01.03.2017

admis

Inspector specialitate debutant la Birou protecția copilului
Nr.
crt.

Nume şi prenume candidat

Nr. și data dosarului

Rezultat
selecție

1.

Burca Anișoara

200468/28.02.2017

admis

2.

Andrei Iuliana

200505/02.03.2017

admis

Inspector specialitate debutant la Centrul pentru servicii sociale – Casa Pâinii
Nr.
crt.
1.

Cazacu Elena Anca

200446/24.02.2017

Rezultat
selecție
admis

2.

Ladan –Ciobanu Camelia Monica *

200473/28.02.2017

admis

3.

Segneanu Daniela Gabriela

200492/01.03.2017

admis

4.

Cobzariu Mădălina

200506/03.03.2017

admis

5.

Avădăni Alina

200508/03.03.2017

admis

Nume şi prenume candidat

Nr. și data dosarului

6.

Cojocea Ana Maria

200527/06.03.2017

7.

Onofrei Ronaxa-Maria

200529/06.03.2017

respins
Nu sunt
îndeplinite
condițiile
specifice
(studii)
admis

Asistent social la Centru rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa
bunicilor
Nr.
crt.
1.

Nume şi prenume candidat
Popovici Elena

Nr. și data dosarului

Rezultat
selecție

200455/27.02.2017

admis

Asistent social la Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc- Casa
Copiilor
Nr.
crt.
1.

Nume şi prenume candidat

Lungu Diana Elena

Nr. și data dosarului

200509/03.03.2017

Rezultat
selecție
Respins
lipsă
vechime in
specialitate

Psiholog debutant la Adapost de noapte –Casa Speranței
Nr.
crt.
1.

Adăscăliței Ioana

200431/22.02.2017

Rezultat
selecție
admis

2.

Lungu Iulia Irina

200497/02.03.2017

admis

3.

Tacu Elena Adriana

200499/02.03.2017

admis

4.

Roca Alexandra *

200528/06.03.2017

admis

Nume şi prenume candidat

Nr. și data dosarului

Candidații notați cu * vor prezenta cazierul judiciar până cel târziu în data
desfășurării primei probe a concursului , respectiv data de 14.03.2017 orele 10:00, în caz
contrar nu vor putea susține proba scrisă.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemultumiți
pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției
dosarelor la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului , sub
sancțiunea decăderii din acest drept.
Proba scrisă se va desfășura în data de 14.03.2017 ora 10:00 la sediul D.A.S. Roman Casa Pâinii, strada Speranței nr. 11.

Secretar comisie,
Cîmpanu Mura

