ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru
ocuparea posturilor de personal civil contractual din cadrul U.M. 01764 Brăila de:
1. Muncitor calificat III (tâmplar)
Nr.
CANDIDAT
crt.
1
2

3

P 201 T
P 204 T

P 205 T

Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

ADMIS
ADMIS

RESPINS

- nu a prezentat documente justificative pentru
condiţia de vechime cerută în specialitatea studiilor (6
luni),
„Adeverinţa
privind
datele
necesare
determinării stagiului de cotizare în sistemul
asigurărilor de stat” și nu prezintă informaţii privind
desfăşurarea activităţii în specialitatea studiilor
conform cerinţelor de concurs.

2. Muncitor calificat III (electrician)
Nr.
CANDIDAT
crt.
1

P 203 E

Rezultatul selecţiei
dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

ADMIS

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” vor susţine proba scrisă în data de
05.07.2022 orele 10:00, la sediul U.M. 01764 Brăila.
În conformitate cu art.6 alin.(3) 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, cu modificările şi completările ulterioare, candidații declarați „ADMIS” la selecția
dosarelor care au depus declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de
a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, cel mai târziu 01.07.2022, la sediul U.M. 01764
Brăila.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de
01.07.2022 orele 09:00-12:00, conform art. 20 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01764 Brăila din strada Calarasilor nr.309 secretar comisie de concurs sg.maj. STAREȚ ADRIAN telefon 0239684547 /int. 119.
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