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REZULTAT - SELECTIE DOSARE
la concurs de promovare în grad profesional superior celui deţinutîn cadrul D.P.C„T.E.P. — TulceaL, organizat în data de l8,07.2022

STARE CIVILA

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a şi art. 50 alin. (2) 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
selecţiei dosarelor

Nr _ Funcţia publică de Funcţia publică' Numele Şl prenumele . de executie în - —crt. , . execuţIe conform *

„ „ Admis / Resplnscandidaţilor *)
l „ d 1

care urmeaza sastatu tu e persona promoveze
Referent, grad Referent, grad

. . profeSIonal
1 8919/29.06.2022 profesronal asrstent, principal ADMI S

compartiment Stare .
”

Civilă compartiment
Stare CIVIlă

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18.07.2022, ora 10:00, la
sediul D.P.C.J.E.PI — Tulcea.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de
ore de la afişare, conform alt. 63 din HG, nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se vor depune la sediul
D.P.C.J.E.P. — Tulcea, str. Gloriei nr. 4A.

Secretar al comisiei,
Moise Ana-Maria

Nota *) In confonnitate cu prevederile Regulamentului U.EI nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisă, interviu si rezultatele finale, se afiseazadoar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs


