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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului de psiholog practicant 

de la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice  

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, 

cu desfăşurarea probei scrise în data de 25 noiembrie 2021  

 

              Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) şi lit. g) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

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

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de 

înscriere: 

 
Nr. 

crt 

Nr. înregistrare 

dosar 

Funcţia publică  Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivele respingerii 

dosarului 

1. 103049/15.11.2021 

 

PSIHOLOG 

PRACTICANT 

Centrul de primire în 

regim de urgenţă pentru 

protecţia victimelor 

violenţei domestice 

 

ADMIS  

2. 104350/17.11.2021 

 

PSIHOLOG 

PRACTICANT 

Centrul de primire în 

regim de urgenţă pentru 

protecţia victimelor 

violenţei domestice  

 

ADMIS  

3. 104447/17.11.2021 

 

PSIHOLOG 

PRACTICANT 

Centrul de primire în 

regim de urgenţă pentru 

protecţia victimelor 

violenţei domestice  

 

ADMIS  

4. 103576/16.11.2021 

 

PSIHOLOG 

PRACTICANT 

Centrul de primire în 

regim de urgenţă pentru 

protecţia victimelor 

violenţei domestice  

 

RESPINS Nu îndeplineşte condiţia de  

vechime în specialitatea de 

psiholog de 6 luni, 

vechime calculată prin 

raportare la durata normală 

a timpului de muncă de 8 

h/zi. 

http://www.dasbv.ro/
mailto:dasbv@dasbv.ro


5. 104515/17.11.2021 

 

PSIHOLOG 

PRACTICANT 

Centrul de primire în 

regim de urgenţă pentru 

protecţia victimelor 

violenţei domestice  

 

RESPINS Nu îndeplineşte condiţia de  

vechime în specialitatea de 

psiholog de 6 luni. 

 

                                                                                                

 

Afişat astăzi, 22.11.2021 ora 16,00 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la 

Serviciul Resurse Umane. 

 

 

 

                                                                                                                     

 


