REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT DE DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
in data de 10 FEBRUARIE 2020(proba scrisa) pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date, candidații care participă la concurs se vor identifica după numărul primit la
înregistrarea cererii.

Functia publica
pentru care se
organizeaza
concurs

Număr
de înregistrare
dosar
de concurs

Rezultatul
selecţiei dosarelor
Admis/Respins

Motivul respingerii
dosarului
Observatii

1769/22.01.2020
Admis
1864/23.01.2020

Consilier juridic,
clasa I,
grad profesional
debutant
- 1 post
Biroul Juridic

1986/27.01.2020

Admis
Admis

2012/27.01.2020

Admis

2075/27.01.2020

Admis

2078/27.01.2020

Admis

2238/29.01.2020

Admis

2270/29.01.2020

Admis

2280/29.01.2020

Admis
1

Functia publica
pentru care se
organizeaza
concurs

Inspector,
clasa I, grad
profesional asistent
-1 post
Biroul Coordonare
Servicii de
Gazduire Persoane
Adulte

Număr
de înregistrare
dosar
de concurs

Rezultatul
selecţiei dosarelor
Admis/Respins

1839/23.01.2020

Admis

2122/28.01.2020

Admis

2210/29.01.2020

Respins

2271/29.01.2020

Admis

2275/29.01.2020

Admis

2284/29.01.2020

Admis

Motivul respingerii
dosarului
Observatii

Nu indeplineste conditia de
vechime in specialitatea
studiilor detinute, necesara
ocuparii functiei publice

Art. 49 alin. 1 lit.
f din HG
611/2008

Eventualele contestaţii privind selecția dosarelor se pot depune până la data de 04.02.2020, ora 16.00, la registratura Direcţiei de
Asistenţă Socială, conform art. 63 din HG nr.611/2008.
Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor se vor prezenta în data de 10 februarie 2020, ora 12.00, la Centrul Comunitar
„Bunici și Nepoți”, situat în Brăila, str.Anghel Saligny, nr.17 în vederea susținerii probei scrise.
IMPORTANT!!!
Înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv
verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui
document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face
dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi
absenţi ( art. 53 alin. 2 din HG 611/2008).
SECRETAR COMISIE DE CONCURS
Afişat astazi 03.02.2020, ora 16,00
la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială
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