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PROCES – VERBAL 
 cu rezultatul 

la PROBA SUPLIMENTARĂ de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei 
informaţiei - NIVEL DE BAZĂ din data de 12.10.2021 

pentru concursul organizat în data de 14.10.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului Autoritate Tutelară - Direcţia Juridică și de Administrație Publică Locală 
 
 Având în vedere prevederile Procedurii Primăriei Muncipiului Braşov de organizare şi desfăşurare 
a probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei, în cadrul 
concursurilor organizate de către Primăria Municipiului Braşov, expertul nominalizat prin DP nr. 
1842/09.09.2021 comunică următoarele rezultate ale probei suplimentare: 
 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data  înregistrării 
dosarului de concurs 

Funcţia publică  
pentru care candidează 

Nivelul pentru care 
s-au testat  

cunoştinţele 
specifice în cadrul 

probei suplimentare 

Rezultatul probei 
suplimentare 

ADMIS/RESPINS 

1 99853/16.09.2021 Consilier clasa I grad 
profesional superior de bază ADMIS 

2 103786/27.09.2021 Consilier clasa I grad 
profesional superior de bază ADMIS 

3 104228/28.09.2021 Consilier clasa I grad 
profesional superior de bază ADMIS 

4 102077/22.09.2021 Consilier clasa I grad 
profesional superior de bază ADMIS 

5 104383/28.09.2021 Consilier clasa I grad 
profesional superior de bază ADMIS 

6 98513/13.09.2021 Consilier clasa I grad 
profesional superior de bază NEPREZENTAT 

7 102967/24.09.2021 Consilier clasa I grad 
profesional superior de bază NEPREZENTAT 

8 103218/24.09.2021 Consilier clasa I grad 
profesional superior de bază NEPREZENTAT 

 
* Notă: Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 1 oră de la data şi 
ora afişării, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
 

 Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 14.10.2021 ora 10.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Braşov, camera 1, având cartea de identitate asupra lor. 
 
Data afişării:  12.10.2021,   ora  12.30, la sediul Primăriei Municipiului Braşov, 
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