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Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocupare pe perioada
nedeterminata, a functiei contractuale de executie de Inspector, gradul II,

Compartimentul Situatii de Urgenta

- Candidatii declarati admisi vor sustine in data de 13.12.2021 proba sportiva- proba eliminatorie, ora
12:00, pe stadionul Campulung, Judetul Arges, iar in data de 15.12.2021 proba scrisa, ora 10:00, la sediul
Primariei;
- Afisat astazi 08.12.2021, ora 13:00 la sediul Primariei Comunei Mosoaia.

NOTA*:
Conform art.32 din Hotărârea nr.286 din 23 martie 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

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a
contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la
concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice,
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si
abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulament general privind protectia datelor), rezultatele obtinute de
candidati la probele concursului, precum si afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor si a rezultatelor
finale ale concursului se realizeaza folosindu-se numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la
concurs pentru fiecare candidat.

Membrii comisiei de examinare:
Presedinte: Ionescu Valentin Marian- Secretar General Primaria Comunei Mosoaia

Secretar: Tudor Maria-Inspector Asistent Primaria Comunei Mosoaia

Membru: Berechet Maria Marinela- Inspector Principal Primaria Comunei Mosoaia

Membru: Dumitru Alexandra Gabriela- Inspector Asistent Primaria Comunei Mosoaia

NR.
CRT

Numarul de inregistrare
atribuit dosarului de
inscriere la concurs

Functia publica
pentru care
candideaza

Primaria Comunei Mosoaia
REZULTATUL

1. 15532/03.12.2021 Inspector,
Gradul II

Compartimentul Situatii de Urgenta ADMIS


	- Candidatii declarati admisi vor sustine in data 

