
CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA 
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII  
„VESPASIAN LUNGU” BRĂILA 
COMISIA DE CONCURS 
Nr. 1802/13.07.2022 
 

      ANUN| 
privind rezultatele la 

Selec\ia dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale, 
vacante, de execu\ie pe perioad` nedeterminat`,  

din cadrul Compartimentului de specialitate pentru  
Sec\ia Arte Plastice ]i Arte Cine Foto 

 
 Av@nd [n vedere prevederile art. 20 din Hot`rarea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunz`tor func\iilor contractuale, comisia de concurs numit` prin Decizia managerului 

institu\iei nr. 49/06.07.2022 comunic` urm`toarele rezultate la etapa de Selec\iei a dosarelor de inscriere: 

 
 

Nr. 
crt. 

INDICATIVUL 
DOSARULUI /DATA 
DE  INREGISTRARE 

Denumirea 
postului/Gradul 

profesional/Disciplina 

 
Rezultatul: 

ADMIS/RESPINS 
 

Motivul respingerii 

1. 1725/05.07.2022 Expert (S), gradul 
I/Grafica 

ADMIS  
- 

2. 1761/11.07.2022 Instructor (M), treapta I, 
/Arta Fotografica 

ADMIS - 

 
 Candida\ii declara\i "Admis" vor sus\ine Proba scrisa in data de 22.08.2022, ora 10.00 la sediul 

}colii Populare de Arte ]i Meserii "Vespasian Lungu" Braila, strada M`r`]e]ti nr. 1. Candida\ii 
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.  

 Candida\ii nemul\umi\i de rezultatul ob\inut pot formula contesta\ie, respectiv [n data de 
14.07.2022 intre orele 11.00-14.00, conform art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunz`tor func\iilor contractuale, care se depun la sediul scolii la secretarul 
comisiei de solu\ionare a contesta\iilor. 

 Ulterior acestui termen nu se admit contesta\ii. 

Afi]at azi, 14.07.2022 ora 10.00 la avizierul institutiei si pe site-ul }colii Populare de Arte ]i 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, intocmit intr-un singur exemplar. 

 
 Secretar de concurs,  


