Nr. 3698 / 02.09.2022
ANUNȚ
privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării
postului vacant pe perioadă nedeterminată de secretar șef,
din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 156
În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul
organizat în vederea ocupării postului vacant pe perioadă nedeterminată de SECRETAR ȘEF,
prevăzută la art. 19 alin. (2) și (3) coroborat cu art. 20 din H.G. nr. 286/23.03.2011 – Regulament
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,
modificată și completată prin HG nr. 1027/2014, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.
Crt.

Nume și numar dosar
candidat

1.

Ioniță Cristina Laura
dosar nr. 3494/ 24.08.2022
Manolache Elena Irina
Luciana
dosar nr. 3606/ 31.08.2022

2.

Motivul
respingerii
dosarului
de concurs
-

Observații

Secretar șef

Rezultatul
selecţiei
dosarului de
concurs
ADMIS

Secretar șef

ADMIS

-

-

Funcţia
contractuală
scoasă la concurs

-

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun în data de
05.09.2022, între orele 13:00 – 15:00.
Proba scrisă se va desfășura în data de 12.09.2022, ora 10:00.
Vor fi declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 puncte, conform art.
28 alin. (3), lit. a-b) din HG nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.
Candidații sunt rugați să se prezinte la Școala Gimnazială Nr. 156 cu 15 minute înainte de
începerea probei scrise.
Accesul în sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate.

NOTĂ:
Originalul documentului semnat se regăsește la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 156, sector 6,
București, la secretariatul unității școlare și poate fi consultat în condițiile prevăzute de art. 36 din
HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

