Data afișării: 10.12.2019
Ora: 16:00
REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL SUPERIOR
CELUI DEȚINUT ORGANIZAT DE DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
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 concursuri sunt obligați să
furnizeze datele cu caracter personal cuprinse în dosarul de concurs nerespectarea acestor obligații conducând la
imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale pe care instituția le are față de candidatul înscris, de a fi înaintat dosarul de
concurs comisiei desemnate, în vederea desfășurării etapei de selecție a dosarelor, respectiv imposibilitatea acestuia de
a participa la concurs.

Având în vedere art.40 alin.(1) lit.a și art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare, comisia de concurs/examen de promovare comunică
următorul rezultat al selecției dosarelor de înscriere:

Nr.
Crt.

Nume și prenume
candidat

Admis /
Respins

Funcția publică solicitată
Inspector principal în cadrul
SERVICIULUI EVIDENŢĂ ŞI ANCHETE
SOCIALE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE
VENIT MINIM GARANTAT
Consilier achiziții publice principal în
cadrul COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII
PUBLICE

1

Alexandru Angelica

2

Burlacu Ionuț

3

Cândea Violeta

Inspector principal în cadrul
SERVICIULUI PENTRU PROTECŢIA ŞI
PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

Admis

4

Dima Laurențiu Florentin

Inspector principal în cadrul
SERVICIULUI ALOCAȚII FAMILIALE

Admis

Motivul
respingerii
dosarului

Admis

Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestații conform art.63 din
H.G. nr.611/2008, la registratura Direcției de Asistență Socială, în termen de cel mult 24 ore de la
afișarea rezultatului selecției dosarelor, respectiv 11.12.2019, ora 16:00.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 19 decembrie 2019 ora 10:00 Centrul Comunitar "Bunici și
nepoți", strada Anghel Saligny nr. 17.
Pentru promovarea probei scrise este necesar un punctaj de minim 50 puncte.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

