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        PROCES - VERBAL 
 CU REZULTATELE ETAPEI 

PRIVIND  SELECŢIA DOSARELOR  DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR 
înscrişi la concursul ce va avea loc în data de 07.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea postului contractual 

de execuţie vacant de inspector de specialitate S IA din cadrul Compartimentului Relaţii şi Inovare 
Comunitară - Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente 

  
 

Având în vedere H.G. 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, concursul constă în 3 etape: 

a) selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor  
b) proba scrisă       
d) interviul 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de  
concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, rezultatele selecţiei  
fiind următoarele: 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr.  şi data  
înregistrării 

cererii de înscriere 

Rezultatul selectării 
dosarelor de 

înscriere 
ADMIS / RESPINS 

Motivul respingerii 

1. 125787/23.11.2021 ADMIS - 

2. 125064/22.11.2021 RESPINS Nu îndeplineşte condiţia de vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului 

3. 125581/23.11.2021 RESPINS 

Nu îndeplineşte condiţiile de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniile şi specializările solicitate 
pentru ocuparea postului 

 
 

Notă: După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune  
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de  
concurs. 

Pentru susţinerea probei scrise a concursului de recrutare, candidaţii declaraţi admişi la etapa a)  
,,selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor” se vor prezenta în data de 07.12.2021 ora 10.00, la sediul  
Primăriei Municipiului Braşov din B-dul Eroilor nr. 8,  având buletinele/cărţile de identitate asupra lor. 
        
Data afişării: 25.11.2021 ora 15,00 
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