
Comisia de concurs
Numită prin dispoziţia nr.  918 /17.12.2019 
Nr. 914 din 10.01.2020     

TABEL
privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere  la concursul pentru ocuparea pe durată
nederminată  a  unor  posturi  contractuale,  din  cadrul  Direcţiei  de  Asistenţă Socială
Roman,

afişat azi  10.01.2020, ora 10:00

- Îngrijitor(normator)  la Compartiment administrativ:
Nr.crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Rezultat selectie

1 Dragusanu Liliana 66/06.01.2020 Admis
2. Ungureanu Constantin 73/06.01.2020 Admis
3. Tutu Constantin Sergiu 316/07.01.2020 Admis
4. Cismaru Gheorghe* 437/08.01.2020 Admis

- Îngrijitor  la Adapost de noapte -  Casa Sperantei:

Nr.crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Rezultat selectie
1. Astefanoaie Maria* 231/07.01.2020 Admis

- Asistent  medical  debutant   la  Centrul  de  zi  pentru  copii  anteprescolari  aflati  in
situatii de risc – Casa Fluturasilor:

Nr.cr
t.

Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Rezultat selectie

1. Cretu Ana Maria* 20444/23.12.2019 Admis
2. Toma Elena Simona 96/06.01.2020 Admis
3. Stan Cristina Florina* 148/06.01.2020 Admis
4 Gitlan Ionela Marinela* 185/06.01.2020 Admis
5. Bejan Carmen Monica* 367/08.01.2020 Admis
6. Blaj Ionela 391/08.01.2020 Admis

   Candidatii notati cu * vor prezenta adeverinta pentru integritate comportamentala  până
cel tarziu în data desfășurării primei probe a concursului , respectiv data de  21.01.2020
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 21.01.2020 ora 10:00 la sediul D.A.S. Roman -
Casa Pâinii, strada Speranței nr. 11.

                                                                                          
                                                                                                                                        

Secretar comisie,
Vasilică Ana Maria 
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