Data afisarii : 30.10.2020
Ora afisarii: 12:00
Rezultatul probei de interviu la concursul de ocupare a posturilor contractuale vacante din
cadrul Adăpostului de Noapte
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.
Avand in 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 comunica urmatoarele rezultate ale probei de interviu:
Asistent social debutant- 1 post
Nr.

Numar de inregistrare
dosar de concurs

Punctaj obtinut la
proba interviu

Rezultat

1

23504/09.10.2020

73,33

ADMIS

Supraveghetor de noapte- 2 posturi
Nr.

Numar de inregistrare
dosar de concurs

Punctaj obtinut la
proba interviu

Rezultat

1

23744/13.10.2020

63,33

ADMIS

2

23689/13.10.2020

63,33

ADMIS

3

23464/09.10.2020

Nr.

Numar de inregistrare
dosar de concurs

Punctaj obtinut la
proba interviu

Rezultat

1

23330/07.10.2020

63,33

ADMIS

2

23873/14.10.2020

53,33

ADMIS

ABSENT

Ingrijitor- 1 post

Candidații nemultumiți de rezultatul interviului pot depune contestație la registratura
Direcției de Asistență Socială, în conformitate cu art. 31 din Anexa la H.G. nr.286/2011, în

termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, respectiv până pe data de
02.11.2020, ora 12:00 .
Rezultatele finale ale concursului se vor afișa dupa soluționarea eventualelor contestații
(art.34 alin.3 din Anexa la H.G nr.286/2011).
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica
si interviu.
Se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a
obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au candidat pentru acelasi post.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

