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Anexă la Procesul-Verbal nr. 21902 din 28.12.2021
Afișat astăzi, 29.12.2021, ora 10:00

SITUAŢIA DOSARELOR
candidaţilor înscrişi la concursul organizat în zilele de 5, 7 și 11 ianuarie 2022

Postul vacant
pentru care candidează

Inspector de specialitate
gradul II
din cadrul
Serviciului Exploatare
Parcări
(1 post vacant)

Inspector de specialitate
gradul IA
din cadrul
Biroului Fond Locativ și
Spații cu Altă Destinație
(1 post vacant)

Nr. de înregistrare
al dosarului depus
de candidat/data
înregistrării

Situaţia
dosarului
(admis/
respins)

Observații

21719 / 24.12.2021

admis

-

21427 / 21.12.2021

admis

21670 / 23.12.2021

admis

21471 / 22.12.2021

admis

21663 / 23.12.2021

admis

-

21465 / 22.12.2021

admis

-

21688 / 23.12.2021

admis

21671 / 23.12.2021

respins

21626 / 23.12.2021

admis

-

21689 / 23.12.2021

admis

-

- nu îndeplinește condiția de
vechime în specialitatea studiilor

Notă 1: Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la secretarul
comisiei de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor.
Notă 2: Candidații admiși la selecția dosarelor pot participa la proba scrisă organizată în data de
05.01.2021, ora 10:00 în cadrul instituției, numai cu respectarea prevederilor art. 12 alin.(4) din anexa
nr. 3 la Hotărârea nr. 1242/08.12.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care menționează:

"Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale,
regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2."

Secretarul comisiei de concurs/ comisiei de soluţionare a contestaţiilor,

