Data afisarii : 26.02.2020
Ora afisarii: 16:00

Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a postului contractual vacant de
îngrijitor la Adăpostul de Noapte,
organizat în cadrul Direcției de Asistență Socială în data de 26.02.2020
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.
Având în vedere art.30 alin (3) din Hotararea Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice:
Nr.
dosar

Număr de înregistrare
dosar de concurs

Punctaj obținut la
probă practică

Rezultat

1

3418 / 12.02.2020

89,16

ADMIS

2

3889 / 17.02.2020

80

ADMIS

3

4081 / 18.02.2020

75

ADMIS

4

3496 / 13.02.2020

74,16

ADMIS

5

3378 / 12.02.2020

73,33

ADMIS

6

3451 / 13.02.2020

71,66

ADMIS

7

3901 / 17.02.2020

-

ABSENT

8

4086 / 18.07.2020

-

ABSENT

Contestaţile se pot depune la registratura Direcției de Asistență Socială Brăila,
27.02.2020, ora 16:00, conform art. 31 din HG nr. 286 din 2011.

până joi,

Candidații declarați admiși, care au obținut la proba practică minim 50 de puncte, se vor
prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 02.03.2020, ora 10:00, la
Adăpostul de Noapte, situat in Braila, Calea Galati, nr. 346, Corp C
IMPORTANT!!!
Candidatii sunt rugati sa se prezinte la intrarea in sala de concurs cu buletinul/cartea de
identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la proba de interviu, iar candidatul respectiv
este considerat absent ( art. 21, alin. 11 din HG nr. 286/2011).

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

