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ANUNŢ 
                    afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere la concurs ale candidaţilor, în 

vederea ocupării  funcţiei contractuale de execuţie vacante – muncitor calificat (1 post) la 
Serviciul Logistic, Compartiment Administrativ, 

 
 Având în vedere prevederile art. 19 alin.(2) și art. 20 din H.G. nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru pentru 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,  comisia de concurs a selectat 
dosarele candidaţilor și a transmis următorul rezultat: 

Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare al dosarului de 
concurs 

ADMIS / 
RESPINS 

Motivul pt care a fost respins 
dosarul 

1. 38427/21.12.2021 ADMIS - 

2. 39496/30.12.2021 ADMIS - 

 
         Data afişării : 04.01.2022, ora   09:50 
Notă  Se pot prezenta la următoarea etapă-proba practică numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 

selecţia dosarelor. 
           Candidații declarați “Admiși” în urma selecției dosarelor și a fiecarei probe a concursului, se vor 

prezenta cu 30 minute înainte de desfășurarea  fiecarei probe de concurs la sediul SPCLEP Brașov, 
Bd. Eroilor nr.8 și vor anunța telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul către sala 
de examinare. 

 
   * Proba practică în  data de 10.01.2022, ora  1000

 

*Notă: Eventualele contestaţii pot fi depuse de candidaţii nemulţumiţi 
în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei 
dosarelor, la sediul instituţiei publice din Braşov , Bd. Eroilor nr.8. 

 
     În contextul pandemiei de COVID-19 accesul candidaților în instituție, în vederea depunerii susținerii probelor de 
concurs, se va face cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, așa cum sunt ele reglementate la momentul respectiv 
și cu desfășurarea următoarelor activități obligatorii: 

• purtarea măștii de protecție; 
• efectuarea triajului epidemiologic, prin scanarea temperaturii; 
• dezinfectarea mâinilor; 
• prezentarea unui act de identitate; 
• prezentarea unui document¹⁾, pe suport de hărtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea 

sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-COV-2 sau a unui certificat digital al U.E. privind COVID-19 ce 
are marcat codul QR și care certifică existența documentelor legale de acces, așa cum sunt reglementate prin 
H.G. nr.1242/2021 și prin legislația în vigoare de la acel moment. 

 
¹⁾ Atestarea vaccinării , testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-COV-2 se va face cu unul din următoarele documente: 

• dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2, finalizarea schemei complete de vaccinare de cel puțin 10 zile; 
• test negativ RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 
• certificat al unui test antigen rapid ce prezintă rezultatul negativ pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 
• dovada caă se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-COV-2. 

 
 

 
 

secretar comisie –  dna Isbăşoiu Rodica-Lenuţa, consilier, Serviciul Logistic  

tel:0268%20414460
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