Data afisarii : 08.12.2017
Ora afisarii: 12:00
Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a postului contractual vacant de
muncitor necalificat ( femeie de serviciu),
organizat în cadrul Direcției de Asistență Socială în data de 07.12.2017
Avand in vedere art.30 alin (3) din HOTĂRÂREA 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 practice:
NR.
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

Punctaj obtinut la proba
practica

Rezultat

1.

ANTOFI IULIANA

87,50

ADMIS

2

MODORAN MARIANA

82,50

ADMIS

3

ȚUGUI DUMITRA

82,50

ADMIS

4

CUTOV DORINA

75

ADMIS

5

ION COCA

66,67

ADMIS

6

CUCOANEȘ GETA

63,33

ADMIS

7

VARGĂ MIHAELA

60,83

ADMIS

8

MOISE DANIELA- EMILIA

57,50

ADMIS

Contestaţile se pot depune la registratura Direcției de Asistență Socială Brăila, până luni,
11.12.2017, ora 12:00. conform art. 31 din HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011.
Candidații declarați admiși, care au obținut la proba practică minim 50 de puncte,
pot participa la proba de interviu, care va avea loc în data de 12.12.2017, ora 10 la
Centrul “Bunici si nepoti”, Str. Anghel Saligny , nr. 17, Braila.
Important!!! Înainte de începerea probei interviu 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 HG 286/2011).
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