Data afisarii : 26.11.2019
Ora afisarii: 13:00
Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului contractual vacant de
supraveghetor de noapte în cadrul Adăpostului de Noapte,
organizat în cadrul Direcției de Asistență Socială în data de 25.11.2019
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 Hotărarea 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 scrise:
Punctaj obținut la proba
scrisă

Rezultat

Nr. dosar

Număr de înregistrare dosar
de concurs

1

24365/05.11.2019

76,33

Admis

2

24571/06.11.2019

35,33

Respins

3

24801/08.11.2019

53,5

Admis

4

25015/11.11.2019

15,17

Respins

5

25262/13.11.2019

28

Respins

6

25282/13.11.2019

31,67

Respins

7

25292/13.11.2019

19,17

Respins

8

25312/13.11.2019

40

Respins

Contestaţiile se pot depune la registratura Direcției de Asistență Socială Brăila,
27.11.2019, ora 13:00, conform art. 31 din HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011.

până miercuri,

Candidații declarați admiși, care au obținut la proba scrisa minim 50 de puncte, pot participa la
proba de interviu, care va avea loc în data de 28.11.2019, ora 13.00 la Centrul Comunitar “Bunici

și nepoți”, situat în Brăila, Str. Anghel Saligny , nr. 17.
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

