
 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

         NR. 2963/15.03.2021 

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT AZI 15.03.2021 

 PRIVIND REZULTATUL 

Selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea  unor posturi contractuale 

vacante, în afara organigramei, pentru implementarea proiectului ” ACTIUNI SOCIALE 

SI MASURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC IN COMUNITATILE 

MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/REVARSAREA, JUDETUL TULCEA” 

POCU/AP5/P.I.9VI/O.S.5.2./130237, 4h/zi, pe perioada determinate (data angajarii-31.12.2023) 

         În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârârea Guvernului nr.286/2011, pentru 

aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

NUMARUL DE 

INREGISTRARE 

AL CERERII 

Rezultatul 

selectiei 

dosarelor 

Motivul respingerii 

1. 2585/05.03.2021 RESPINS -nu este indeplinta conditia privind vechimea in 

specialitatea studiilor; 

-conform ultimului alin.lit.d din anunt si art.6, 

alin.1, lit.d din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar platit 

din fonduri publice, nu au fost depuse urmatoarele 

documente:carnetul de munca sau, dupa caz, 

adeverintele care atesta vechimea in  munca, in 

meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie. 

2. 2643/08.03.2021 RESPINS -nu este indeplinta conditia privind vechimea in 

specialitatea studiilor; 

-conform ultimului alin.lit.d din anunt si art.6, 

alin.1, lit.d din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a 
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personalului contractual din sectorul bugetar platit 

din fonduri publice, nu au fost depuse urmatoarele 

documente:carnetul de munca sau, dupa caz, 

adeverintele care atesta vechimea in  munca, in 

meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie. 

3. 

 

2644/08.03.2021 RESPINS -nu este indeplinta conditia privind vechimea in 

specialitatea studiilor; 

-conform ultimului alin.lit.d din anunt si art.6, 

alin.1, lit.d din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar platit 

din fonduri publice, nu au fost depuse urmatoarele 

documente:carnetul de munca sau, dupa caz, 

adeverintele care atesta vechimea in  munca, in 

meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie. 

4. 2645/08.03.2021 ADMIS - 

5. 2651/08.03.2021 ADMIS - 

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la 

proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de 

înregistrare al dosarului de concurs.     

 Secretarul comisiei de concurs va proceda la afișarea rezultatului selecției dosarelor pe 

pagina oficiala www.isaccea.ro, la avizierul primăriei și va comunica pe e-mail candidaților 

rezultatul acestei probe. 

  Comisia de concurs:    Presedinte : Moraru Loredana_______________ 

 

                                         Membrii :    Savenco Daniela___________________                                                                                                       

                                          

                                                             Dogaru Elena__________________ 
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