
 
 

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA 
COMISIA DE CONCURS 

 
 

 
 

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR 
la concursul de recrutare organizat în data de 15.03.2021 (proba scrisă), pentru ocuparea 

funcției publice vacante de inspector, grad principal din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil 
 
 

În conformitate cu art. 50 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de 
concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. 
 

Funcția publică de execuție: inspector, clasa I, grad profesional PRINCIPAL 
 

Denumire compartiment: Compartiment Financiar-Contabil 
 
     
 
 
 
  Contestații se pot depune în termen de 24 de ore (aferente zilelor lucrătoare) de la afișare, la 
Secretarul Comunei Braniștea. 

Candidații înscriși și declarați “admis” se vor prezenta la proba scrisă a concursului de recrutare 
în data de 15.03.2021, ora 1000 în Sala de ședințe din Primăria Comunei Braniștea.  
      Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților în vederea îndeplinirii 
formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face 
numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit 
legii.      
     Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada 
identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste 
identitatea sunt considerați absenți. 
      În încăperea în care va avea loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a 
formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea 
sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare 
la distanță. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.  
 
 
 
 

Secretar comisie 
 
 
 
 
 
 
Braniștea,  la data de  05.03.2021, orele 1000 

Nr.
crt. 

Candidat 
Rezultat 
selecție 

Motivul 
respingerii 

1. NEAGOE CĂTĂLIN-CRISTIAN admis -  
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