ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
CONSILIUL LOCAL
SERVICIUL PUBLIC CREȘE
Nr.înregistrare/Data: 345/02.02.2022___________________________________________________

PROCES – VERBAL DE SELECȚIE DOSARE
Încheiat azi 03.02.2022
cu ocazia verificării îndeplinirii condițiilor cerute pentru ocuparea postului de către
candidații înscriși la concursul organizat în data de 08.02.2022 ora 10:00 – proba scrisă
pentru ocuparea postului vacant din cadrul Serviciul Public Creșe
Postul: Referent II - (1 post vacant, perioadă nedeterminată)
Nr.
Crt.

Nume și Prenume

Rezultatul
selecției

1.
2.
3.

ENACHE LAVINIA
SIMULEA ANDREI
BALOGH ALINA

ADMIS
ADMIS
ADMIS

4.

NOVACOVICI GIGI

ADMIS

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DEKER CRISTINA
FILIP MARIA
BECA VIORICA
VARADI MONICA
IGNĂTESCU DANIELA
TÎRDĂ ANDREEA
TASCIUC DIANA

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS

Motivul respingerii dosarului
candidatului

Cu condiția de a aduce cazierul judiciar în 5
zile lucrătoare de la data afișării prezentului
proces verbal.

Candidații declarați respinși pot depune contestație la Serviciul Public Creșe, str.
Vasile Alecsandri, nr.6, în termen de 24 ore de la afișare.
Candidații declarați respinși pot depune în termen de 5 zile de la afișare, documentele
care să dovedească îndeplinirea condițiilor pentru care au fost respinse dosarele.
Candidații declarați admiși se vor prezenta în data de 08.02.2022 la ora 09:30 la
Sala Lira, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara (Str. Miron Costin, nr. 2).
IMPORTANT!!!
Conform art. 12 alin.4 al HOTĂRÂRII nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.
2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

„Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale
şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor
care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”
Afișat azi: 03.02.2022, ora 16:30.

