
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  358 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 

pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale,  selecționate în 

baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a HG. nr.1153/2001 

 cu modificările și completările ulterioare  

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,  

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 68128/5339AS/14.11.2018 al Serviciului  Public de 

Asistență Socială, privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 

decembrie 2019 pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca 

furnizori de servicii sociale, selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și 

completările ulterioare și a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare, cu 

avizul favorabil al comisiei de evaluare și selecționare,  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții 

asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditat ca furnizori de servicii 

sociale, HG. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea 

prevederilor Legii nr.34/1998 cu modificările și completările ulterioare, OG. nr. 68/2003 

privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare, Legea asistenței sociale 

nr.292/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale și a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin 

H.G. nr.118/2014 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare, a 

Legii nr.448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2, art.45, alin.(1), art.115, 

alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H o t ă r ă ș t e : 

 

 Art. 1  Se aprobă lista unităților de asistență socială care au punctaj de minimum 60 de 

puncte, pentru care comisia de evaluare și selecționare a propus acordarea de subvenții de la 

bugetul local, pentru perioada  1 ianuarie - 31 decembrie 2019 prevăzută în anexa nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 2 Se aprobă lista unităților de asistență socială pentru care se încheie convenții 

pentru acordarea de servicii de asistență socială și alocațiile bugetare pentru perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2019, numărul mediu lunar de persoane asistate și categoriile de 



cheltuieli pentru asociațiile și fundațiile selecționate în baza Legii nr. 34/1998 – conform 

anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Convențiile pentru alocarea subvenției se vor încheia în termen de 15 zile de la 

adoptarea prezentei hotărâri. În cazul în care bugetul pe anul 2019 nu este aprobat, se încheie 

o convenție provizorie urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării 

bugetului să se încheie o convenție definitivă cu fiecare unitate de asistență socială (asociații 

și fundații) prezentată în anexele nr. 1 și nr. 2 ale prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Serviciul Public de Asistență Socială, Direcția 

Juridică și Direcția Economică. 

Art. 5 În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004, 

republicată, privind instituția prefectului și art.3 alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                                                                                                              Preşedinte de şedinţă 

                                                                                 Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

               Director executiv D. J.C.A.A.P.L                    

                      Cătană Dianora Monica 
 



Anexa nr. 1 

Punctajul acordat conform criteriilor de evaluare și selecționare din HG. nr. 1153/2001, art. 6. 

pentru asociațiile, fundațiile și cultelor recunoscute în România, acreditat ca furnizori de 

servicii sociale, care au solicitat subvenționare din bugetul local pentru anul 2019 

 
 

Nr. crt ASOCIAȚIE / FUNDAȚIE 

 

PUNCTAJ 

 

1 Asociația Caritas Asistență Socială- Filiala Organizației 

Caritas Alba Iulia 

Centrul de zi pentru vârstnici ”Maica Tereza” 
80 

2 Asociația Hifa România  

Să construim poduri (Building Bridges) – Centru de zi 
68 

3 Fundația Rheum - Care 

Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice 

 
70 

4 Fundația Creștină Rhema 

Centru de îngrijire și asistență  ”Iona” 

 
90 

5 Fundația Creștină Rhema 

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de 

părinți – Ioana 
80 

6 Fundația Mâini Dibace  

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități  
85 

7 Fundația Unitarcoop 

Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice  
79 

8 Fundația Creștină Diakonia Tîrgu Mureș 

Serviciul de asistență și îngrijire la domiciliu pentru persoane 

vârstnice 

84 

9 Fundația Talentum 

Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii 
80 

10 Fundația Transilvana Alpha  

Centru de zi pentru tineri și adulți cu dizabilități 
70 

11 Asociația Hifa Romania – Ajutor pentru Toți  

Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte 

cu dizabilități, boli cronice 

68 

12 Fundația Cezara Codruța Marica  

Centrul de zi Cezara pentru persoane adulte cu dizabilități 
RESPINS 

13 Fundația de Ecologie Umană ”Oasis” 

Centru  de zi pentru persoane vârstnice ”Brândușa” 

 

69 

 

 

Notă: asociaţiile sau fundaţiile pot primi subvenţie numai pentru unităţile de asistenţă socială care realizează 

cel puţin 60 de puncte. 

 

 

Comisia de evaluare și selecționare:  

1.Dr. Makkai Grigore_________________   6. Bako Szabolcs ___________________ 

2.Bălaș Radu Florin __________________  7. Ana Năznean ____________________ 

3.Peti Andrei _______________________  8. Bîndilă Nadia_____________________ 

4.Bratanovici Cristian ________________  9. Szőcs Zsuzsanna Anna _____________ 

5.Kovacs Lajos Alpár ________________              10. Kristof Emese ___________________ 

        

Secretar Comisie: Cseresznyés Ibolya 
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Anexa nr. 2 

 

Evaluarea și selecționarea proiectelor depuse  în baza Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019 

 

Nr. 

crt. 

Asociație/ 

Fundație 

Numărul de 

beneficiari 

și categoria 

asistată 

Categorii de cheltuieli Valoarea totală a proiectului Perioada 

pentru 

care 

se solicită 

subvenția 

de la 

bugetul 

local 

pentru 

anul 2019 

Nr. de beneficiari, perioada, 

categoria de cheltuieli și 

alocația bugetară propusă 

de la bugetul local pentru 

anul 2019 ianuarie - 

decembrie 

 

solicitate a fi 

acoperite de 

la bugetul local 

acoperite din 

bugetul fundației/ 

asociației 

Subvenția 

solicitată 

pentru anul 

2019, 

de la bugetul 

local, 

conform cererii  

Contribuția 

proprie al 

asociației/ 

fundației 

pentru 

anul 2019 

conform 

cererii 

1 Asociația Caritas Asistență 

Socială- Filiala 

Organizației Caritas Alba 

Iulia 

Centrul de zi pentru vârstnici 

”Maica Tereza” 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0005150 

40  persoane 

vârstnice peste 65 

ani; defavorizați 

economic, social, 

medical 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli  de 

întreținere și 

gospodărie: iluminat,  

apă, canal salubrizare 

și telefon, etc. 

- cheltuieli pentru  

carburanți 

- cheltuieli cu hrană 

84.000,00 

175,00 lei  

    persoană/lună 

60.020,00 ianuarie –  

decembrie 

40  persoane asistate;  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru carburanți 

necesari funcționării 

mijloacelor de transport 

- cheltuieli de întreținere   

(încălzire, iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

40  pers. x 12 luni x 175,00 lei  

84.000,00  lei 

 

2 Asociația Hifa România  

Să construim poduri 

(Building Bridges) –  

Centru de zi 

Licență de funcționare  

Seria LF nr. 0008126 

35 persoane adulte 

cu dizabilități și 

familiile lor 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrană 

- cheltuieli pentru  

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrană 

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

cheltuieli de întreținere 

și gospodărie 

(încălzire, iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

73.500,00 

175 lei/ 

persoană/lună 

240.000,00 ianuarie –  

decembrie 

35 persoane asistate; 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrană 

- cheltuieli pentru carburanți   

necesari funcționării 

mijloacelor de transport 

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

  35 pers. x 12 luni x 175,00 lei 

  73.500,00  lei  
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3 Fundația Rheum - Care 

Centru de zi de asistență și 

recuperare pentru persoane 

vârstnice (8810 CZ-V-I) 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0008144 

40 persoane 

vârstnice cu 

deficiențe, 

dizabilități neuro-

motorii cu venituri 

scăzute 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli de întreținere 

( iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli de 

întreținere ( iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

- cheltuieli cu materiale 

sanitare și de curățenie 

pentru beneficiari  

- alte cheltuieli 

84.000,00 

175,00lei/ 

persoană/lună 

168.600,00 ianuarie –  

decembrie 

40 persoane asistate 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli de întreținere         

( iluminat, apă, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

  40 pers. x 12 luni x 175,00 lei 

84.000,00  lei 

4 Fundația Creștină Rhema 

Centru de îngrijire și 

asistență  ”Iona” 

Licența de funcționare  

Seria LF nr. 0000170 

10 persoane asistate: 

copii și tineri 

seropozitivi HIV 

SIDA care au fost 

abandonați în 

clinica de boli 

infecțioase  

- cheltuieli cu materiale 

didactice pentru 

persoanele asistate  

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mică valoare 

sau scurtă durată și 

echipament pentru 

persoanele asistate  

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de 

întreținere 

- cheltuieli cu materiale 

didactice, materiale 

sanitare și de curățenie 

- cheltuieli de 

transport, carburanți și 

lubrifianți  

30.000,00 

250,00 lei /  

persoană/lună 

279.600.00 ianuarie –  

decembrie 

10 persoane asistate 

 

- cheltuieli cu materiale 

didactice pentru persoanele 

asistate  

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mică valoare sau 

scurtă durată și echipament 

pentru persoanele asistate 

 

 10  pers. x 12  luni x 250,00 lei 

30.000,00 lei  

5 Fundația Creștină Rhema 

Centrul de zi pentru copii 

aflați în situație de risc de 

separare de părinți – Ioana 

(8891 CZ-C-II) 

Licența de funcționare  

Seria LF nr. 0000430 

 

24 persoane asistate: 

copii (3-7 ani) 

proveniți din mediu 

precar, sub nivelul 

minim de trai, 

familiile de 

proveniență sunt de 

etnie romă, cu 

domiciliul în Tîrgu 

Mureș 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli cu materiale 

didactice pentru 

persoanele asistate 

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană, 

prepararea și încălzirea 

hranei pentru 

persoanele asistate 

- cheltuieli de 

întreținere ( iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

- cheltuieli cu materiale 

pt. curățenie și sanitare 

pt. persoanele asistate 

- cheltuieli de 

transport,  carburanți și 

lubrifianți  

50.400,00 

175 lei/ 

persoană/lună 

100.000.00 ianuarie –  

decembrie 

24 persoane asistate  

 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli cu materiale 

didactice pentru persoanele 

asistate 

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mică valoare sau 

scurtă durată 

 

  24 pers.  x 12 luni x 175,00 lei 

 50.400,00  lei 
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6 Fundația Mâini Dibace  

Centrul de zi pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități  

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0000497 

 

29 persoane asistate: 

persoane cu 

dizabilitate mintală, 

locomotor sau cu 

polihandicap 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

-cheltuieli de întreținere 

și gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon , etc.) 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

-cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon , etc.) 

60.900,00 

175 lei / 

persoană/lună 

193.600,00 ianuarie –  

decembrie 

29  persoane asistate: 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru carburanți 

necesari funcționării 

mijloacelor de transport 

-cheltuieli de întreținere și 

gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, telefon , 

etc.) 

 

29 pers. x 12 luni x 175,00 lei 

60.900,00 lei 

7 Fundația Unitarcoop 

Serviciul de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0008121 

40  persoane 

vârstnice rămase 

singure sau 

imobilizate 

temporar sau 

definitiv 

- cheltuieli de personal   

- cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele 

asistate 

 

 

-cheltuieli de personal 

- cheltuieli pentru  

carburanți 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie: 

iluminat,  apă, canal 

salubrizare și telefon, 

etc. 
 

 

57.600,00 

120,00 lei  

/persoană/ 

lună 

47.800,00 ianuarie –  

decembrie 

40  persoane asistate;  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrana pentru 

persoanele asistate 

 

 40 pers. x 12 luni x 120,00 lei  

57.600,00  lei 

8 Asociația Hifa România  

Servicii sociale de îngrijire 

la domiciliu pentru persoane 

adulte cu dizabilități, boli 

cronice și a familiilor lor 

(8810 ID-I) 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0001403 

54 persoane  cu 

dizabilități sau cu 

boli cronice, 

dependente socio-

medical 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele 

asistate 

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon ,etc.) 

 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele 

asistate 

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon , etc.) 

77.760,00 

120 lei/ 

persoană/lună 

236.240,00 ianuarie –  

decembrie 

54 persoane asistate; 

 

- cheltuieli de personal 

- cheltuieli cu hrana pentru 

persoanele asistate 

- cheltuieli pentru carburanți 

necesari funcționării 

mijloacelor de transport 

cheltuieli de întreținere și 

gospodărie ( încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, telefon , 

etc.) 

 

    54 pers x 12 luni x 120,00 lei 

    77.760,00  lei 
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9 Fundația Talentum  

Centru de consiliere și 

sprijin pentru părinți și copii 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0008117 

45 copii și tineri cu 

capacități 

intelectuale bune, 

copii talentați, 

neglijați, familii 

aflate în dificultate 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari  

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon, etc.) 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari  

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, 

telefon ,etc.) 

 

94.500,00 

175,00lei/ 

persoană/lună 

66.620,00 ianuarie –  

decembrie 

45  persoane asistate 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană pentru 

beneficiari  

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (încălzire, 

iluminat, apă, canal, 

salubrizare, poștă, telefon, 

etc.) 

 

  45 pers. x 12 luni x 175,00 lei 

94.500,00  lei 

10 Fundația Creștină 

Diakonia 

Serviciul de asistență și 

îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0000097 

70  persoane 

vârstnice cu 

probleme materiale 

și financiare, 

neajutorate cu stare 

psihică deteriorată  

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli cu materiale 

sanitare pentru  

persoanele asistate 

- cheltuieli cu materiale 

de curățenie pentru 

persoanele asistate  

 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu materiale 

didactice și de 

curățenie pentru 

persoanele atestate  

- cheltuieli de 

întreținere 

- cheltuieli cu obiecte 

de inventar de mică 

valoare 

- cheltuieli de transport 

și carburanți pentru 

persoanele asistate  

 

100.800,00 

120,00/lei/ 

persoană/luna 

352.800,00 ianuarie –  

decembrie 

70  persoane asistate  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană pentru 

beneficiari 

- cheltuieli cu materiale 

sanitare pentru  persoanele 

asistate 

 - cheltuieli cu materiale de 

curățenie pentru persoanele 

asistate  

 

  70 pers. x 12 luni x 120,00  lei 

100.800,00  lei 

 

11 Fundația Transilvană 

Alpha 

Centru de zi pentru tineri și 

adulți cu dizabilități – 

dezvoltarea deprinderilor de 

viață independentă ”Atrium” 

(8899 CZ-D-I) 

Licența de funcționare 

Seria LF nr. 0008136 

26 persoane asistate, 

tineri și adulți cu 

dizabilități   

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

 

54.600,00 

175,00 lei/ 

persoana / luna 

 

105.400,00 ianuarie –  

decembrie 

26  persoane asistate  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (iluminat, apă, 

canal, salubrizare, telefon, 

etc.) 

 

26 pers. x 12 luni x 175,00 

54.600,00  lei 
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12 Fundația de Ecologie 

Umană ”Oasis” 

Centrul de zi ”Brândușa” 

(8810 CZ-V-I) 

Licență de funcționare  

Seria LF nr. 0005860 

30 persoane 

vârstnice cu 

posibilități materiale 

reduse 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

60.908,00 

169,18 lei/ 

persoana/luna 

11.800,00 ianuarie –  

decembrie 

30 persoane vârstnice  

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli cu hrană pentru 

beneficiari 

- cheltuieli de întreținere și 

gospodărie (iluminat, apă, 

canal, salubrizare, telefon, 

etc.) 

 

30  pers. x 12 luni x 169,00 

60.840,00  lei 

13 Fundația Cezara Codruța 

Marica  

Centrul de zi Cezara pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități 

(8899 CZ-D-I) 

 

12 persoane adulte 

cu dizabilități 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de întreținere 

și gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

- cheltuieli de personal  

- cheltuieli pentru 

carburanți necesari 

funcționării mijloacelor 

de transport 

- cheltuieli de 

întreținere și 

gospodărie (iluminat, 

apă, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

cheltuieli cu hrană 

pentru beneficiari 

40.000,00 130.000,00 ianuarie –  

decembrie 

12 persoane adulte cu 

dizabilități 

 

Nu sa respectat data-limită 

de depunere a documentației 

de solicitare a subvenției 

pentru anul 2019 conform 

art.3 din HG. nr. 1153/2001  

 

 

RESPINS 

Comisia de evaluare și selecționare:  

 

1. Dr. Makkai Grigore __________________  6. Bakó Szabolcs  ____________________ 

2. Bălaș Radu Florin ___________________  7. Ana Naznean  _____________________ 

3. Peti Andrei  ________________________  8. Bîndilă Nadia  _____________________ 

4. Bratanovici Cristian __________________  9. Szőcs Zsuzsanna Anna ______________ 

5. Kovács Lajos Alpár  __________________                    10. Kristof Emese ____________________ 

        

                   Secretar  

Comisia de evaluare și selecționare  

          Cseresznyés Ibolya
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