
  
 

 
 

 

 

Nr.814 din 06.04.2022 

 

 

 
EXTRAS CENTRALIZATOR  INTERVIU 

la concursul organizat în vederea ocupării  funcției  funcției publice de execuție, 

vacante, pe durată nedeterminată, Inspector, clasa I, grad profesional asistent din 

cadrul Serviciului Cultură și Tineret,  Compartiment Cultură 

 

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul 

administrativ, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei 

interviului: 

 

- Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 

24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. NR.57/2019 

privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

- Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 

data afișării rezultatelor la proba interviului. Punctajul final se calculează prin însumarea 

punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu conform prevederilor art. 618 alin. (15) din 

O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ 

-Se consideră admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre 

candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut 

punctajul minim necesar conform prevderilor art. 618 alin. (19) din O.U.G. NR.57/2019 

privind Codul administrativ. 

    Afişat astăzi, 06.04.2022, ora 13.00, la sediul Direcției Educație Cultură și Tineret Slobozia 

 

 

Secretar comisie concurs, 

Dorobantu Mihaela 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr.679/2016 și a Legii nr.190 din iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

 

Nr.  

Crt.  

Numărul de înregistrare atribuit 

dosarului de înscriere la concurs 

Punctaj interviu Rezultatul probei 

interviului 

1. 553 81 puncte Admis 

2. 570 - - 
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