Data afisarii : 27.10.2020
Ora afisarii: 17:00

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 27.10.2020
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:
Număr de înregistrare
dosar de concurs

Punctaj obținut la
probă practică

Rezultat

23330/07.10.2020

62,5

Admis

23873/14.10.2020

50,83

Admis

23786/13.10.2020

30,83

Respins

23268/07.10.2020

18,33

Respins

23431/08.10.2020

Absent

24098/16.10.2020

Absent

Contestaţiile se pot depune la registratura Direcției de Asistență Socială Brăila, până miercuri,
28.10.2020, ora 13:00, conform art. 31 din HG nr. 286 din 2011.
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 29.10.2020, ora 13.00 la sediul
Directiei de Asistenta Sociala, situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 134.
IMPORTANT!!!
1.Candidații sunt rugați să se prezinte la intrarea în sala de concurs cu buletinul/cartea de
identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la proba de interviu, iar candidatul respectiv
este considerat absent.
2. Obligațiile candidatilor privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu SARS-CoV2
Purtarea măștii (medicala /nonmedicală) pe toată durata desfasurarii probelor de concurs.
Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul.
SECRETAR COMISIE DE CONCURS

