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COMUNICAT
privind rezultatele finale la examenul de testare profesionala pentru functionarii publici ale caror
posturi sunt supuse reorganizarii la nivelul Directiei de asistenta sociala Deva, serviciu public cu

personalitate juridica, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

În  conformitate  cu  prevederile  Hotararii  de  Consiliu  local  al  Municipiului  Deva
nr.57/23.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de
testare  profesionala  pentru  persoanele  ale  caror  posturi  sunt  supuse  reorganizarii  la  nivelul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva si al Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului Local Deva, va facem cunoscut urmatoarele:

Avand in vedere ca in data de 08.03.2018, comisia de examen a procedat la selectia cererilor de
inscriere si a incheiat procesul-verbal nr.5117/08.03.2018 prin care a constatat ca potrivit prevederilor
art.7 alin.(2) din Anexa la HCL nr.57/2018 „Proba prevazuta la art.6 lit.b) se sustine numai in situatia
in care, dupa selectia candidatilor sunt mai multi functionari publici inscrisi decat numarul posturilor
pentru care se organizeaza examenul”, 

Pentru ocuparea urmatoarelor posturi nu a fost necesara sustinerea probei scrise deoarece a fost
un singur candidat inscris si declarat ADMIS pentru fiecare post, candidatii urmand a fi numiti in
functiile publice pentru care au optat pana la expirarea termenului de preaviz, dupa cum urmeaza:

 pentru functiile publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior
din cadrul Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala:

 Kelemen Ileana;
 Girjob Adriana Mariana;
 Lupu Corina Beatrice;
 Popa Rodica

 pentru functia publica vacanta de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal
din cadrul Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali: 

 Racoiu Ana Maria
Pentru functiile publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal din

cadrul Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala si pentru functiile publice vacante de
executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentul de monitorizare a
asistentilor personali si pentru functia publica vacanta de executie de consilier, clasa I, grad profesional
superior  din  cadrul  Compartimentul  strategii,  programe,  proiecte  in  domeniul  asistentei  sociale  si
relatia  cu  asociatiile  si  fundatiile,  s-a  organizat  proba  scrisa  conform calendarului  examenului  de
testare profesionala.

In data de 15.03.2018 s-a desfasurat proba scrisa a examenului de testare profesionala, iar in
urma corectarii lucrarilor scrise de catre comisia de examen, candidatii au obtinut urmatoarele punctaje
mentionate in procesul verbal nr.5685/19.03.2018, dupa cum urmeaza:

 pentru functiile publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din
cadrul Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali:

- Mihet Marcel – 100,00 puncte
- Podelean Camelia Cristina – 51,00 puncte
- Avram Mariana Lucica – 44,50 puncte

 pentru functia publica vacanta de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal din
cadrul Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala:



- Herban Huanita Ramona – 97,00 puncte
- Stanila Rodica – 46,50 puncte

 pentru functia publica vacanta de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din
cadrul  Compartimentul  strategii,  programe,  proiecte  in  domeniul  asistentei  sociale  si  relatia  cu
asociatiile si fundatiile:

- Togoe Nadina Ramona – 77,50 puncte
- Siklodi Ghizela – 50,00 puncte

Avand in vedere ca in cadrul Compartimentului de monitorizare a asistentilor personali exista 2
posturi si trei candidati, iar pentru Serviciul de evidenta plata beneficii de asistenta sociala exista un
singur post si  doi  candidati  si  Compartimentul  strategii,  programe, proiecte in domeniul  asistentei
sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile exista un singur post si doi candidati, numirea se va face in
ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, pana la ocuparea posturilor pentru care s-a organizat
examenul, conform art.19 alin.3 din Anexa la HCL nr.57/2018.

 

 Secretar al comisiei de concurs:

 Poenar Ramona Cristina- Consilier  juridic „Compartiment resurse umane”  _______________

Afisat la data de 21 martie 2018,  orele 13,00


