
  

 
Afişat astăzi  23.10.2017, ora 13,00 

la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială 
 
 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 
LA CONCURSUL ORGANIZAT   DE  DIRECTIA  DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA 
ÎN DATA DE  30.10.2017 (PROBA  SCRISĂ) PENTRU OCUPAREA  A 3 POSTURI 

CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE 
 

           Având în vedere prevederile art.15, lit.a) si art.19, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 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 a selectat 
dosarele depuse pentru concurs.Rezultatul este următorul: 
 
            1)Supraveghetor de noapte – 1 post în cadrul Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgență 

Nr. 
crt Nume si prenume Funcția 

Rezultatul  
selecţiei dosarelor 

Admis/Respins Observații 
1 Apostolatos Elena Supraveghetor de noapte Admis  
2 Carșote Daniela Supraveghetor de noapte Admis  
3 Scarlet Eduard Supraveghetor de noapte Admis  
4 Șerban Octavian Supraveghetor de noapte Admis  
5 Vasile Marian Supraveghetor de noapte Admis  

 
 
        2)Educator – 1 post în cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din Lacu Dulce 
 

Nr. 
crt Nume si prenume Functia 

Rezultatul  
selecţiei dosarelor 

Admis/Respins Observații 
1 Bărbuță Ionela-Gina Educator Admis  
2 Dudău Gabriela-Viorica Educator Admis  
3 Neacșu Petrica Educator Admis  
     

 
 
       Eventualele contestaţii se pot depune până la data de 24.10.2017, ora 12.00 la registratura Direcţiei de 
Asistenţă Socială, cf. art. 31 din Anexa la HG nr.286/2011. 
       Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor se vor prezenta in data de 30.10.2017, ora 12.00 la Centrul 
“Bunici si nepoti”, Str. Anghel Saligny , nr. 17, Braila. 
  
       Important!!!   Înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 
îndeplinirii formalitãţilor prealabile, respectiv verificarea identitãţii. Verificarea identitãţii candidaţilor se face se face 
pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de 
identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care 
nu pot face dovada identitãţii prin prezentarea buletinului, a cãrţii de identitate sau a oricãrui document care sã 
ateste identitatea sunt consideraţi absenţi (art.21, alin.11 din Anexa la HG 286/2011). 
              
 
 Presedinte comisie de concurs, 
                                                      Mihai Aura Mariana 
 
 
 

 SECRETAR COMISIE DE CONCURS 
Olteanu NIna 


