
CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA 
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII  
„VESPASIAN LUNGU” BRĂILA 
COMISIA DE CONCURS 
 

      ANUNŢ 
privind rezultatele la 

Selecţia dosarelor la concursul pentru ocuparea postului contractual, 
vacant, de execuţie, pe perioadă nedeterminată,  

cu norma întreagă de 
REFERENT DE SPECIALITATE Gr. I A - 1 post 

din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate şi Administrativ 
al Şcolii Populare de Arte şi Meserii "Vespasian Lungu" Braila 

 
 Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărarea Guvernului nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs numită 
prin Decizia managerului instituţiei nr. 100/10.11.2021 comunică următoarele rezultate la 
etapa de Selecţie a dosarelor de inscriere: 

 
Nr. 
crt. 

INDICATIVUL DOSARULUI 
/DATA DE  INREGISTRARE 

 
Rezultatul: 

ADMIS/RESPINS 
 

Motivul respingerii 

1. 2447 / 08.11.2021 ADMIS  
- 

2. 2464 / 08.11.2021 ADMIS  
- 

3. 2517 / 11.11.2021 ADMIS  
- 

 
 Candidaţii declaraţi "Admişi" vor susţine Proba scrisa in data de 22.11.2021, ora 

10.00 la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii "Vespasian Lungu" Braila, strada 
Marasesti nr. 1. Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate valabil (carte de 
identitate) şi instrumente de scris (pix/ stilou) de culoare albastră. Nu se permite 
accesul în sală cu telefonul mobil, materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări 
și nici cu mijloace de comunicare sau de calcul.  

 Candidaţii nemultumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii, respectiv în data 
de 17.11.2021, intre orele 10.00-13.00, conform art. 31 din HG 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, care se 
depun la sediul scolii la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 Ulterior acestui termen nu se admit contestaţii. 

 
 



ATEN|IE!  
 Toate probele de concurs se vor desfăşura cu respectarea regulilor privind prevenirea 

răspândirii îmbolnăvirii cu noul tip de coronavirus – SARS-CoV-2, astfel:  

o Realizarea triajului epidemiologic (utilizarea termoscanerului existent la punctul de control 

acces). Dacă temperatura înregistrată depăşește 37,3 C, candidatului nu i se va permite accesul 

în unitate.  

o Respectarea circuitelor de deplasare și a tuturor regulilor de distanțare socială.  

o Purtarea, în mod obligatoriu, a măștii de protecție, cu acoperirea nasului și a gurii pe întreaga 

durată în care candidatul se află în incinta instituţiei. Candidatul se va asigura, de asemenea, că 

are o mască de protecție de rezervă. Viziera nu dispensează de purtatul măștii. 

  De asemenea, la toate probele de concurs unde se necesita prezenţa fizica a candidatilor vor 

putea participa exclusiv:   

 Candidaţii care sunt vaccinaţi împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut minimum 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;   

 Candidaţii care se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 180-a zi, ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2;  

 Candidaţii care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectarea cu virusul 

SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore;   

 Candidaţii care prezintă rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infectarea cu 

virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore.  

 Termenele de mai sus se calculează la data fiecarei probe.  

 La accesul candidaţilor în incinta locaţiei se va verifica dovada că persoanele se află în una 

dintre situaţiile prevăzute mai sus, care permit participarea lor, pe baza unui document scris pe care 

candidaţii îl vor avea asupra lor, în copie (certificate verde digital COVID-19 printat şi/sau dovada 

testului negativ RT-PCR, antigen). Candidaţilor care nu fac dovada că se află în una din situaţiilor de 

mai sus nu li se va permite accesul în locația unde se va susţine concursul. 

 

Afişat azi, 17.11.2021 ora 10.00 la avizierul institutiei si pe site-ul Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

"Vespasian Lungu" Braila, www.vespasianlungu.ro. Documentul semnat in original si Procesul - 

verbal privind selectia dosarelor se regaseste  la sediu Scolii Populare de arte si Meserii "Vespasian 

Lungu"Braila, intocmite intr-un singur exemplar. 

 
 Secretar comisie de conurs: 

Carbunaru Silvia Luminita 


