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ANUNŢ   

reluare a probei scrise a concursului din data de 09.08.2021 
 în vederea ocupării postului de coordonator personal de specialitate gradul II pentru centrele de 

servicii sociale pentru persoane fără adăpost, a concursului care a avut loc în data de 09.08.2021, 

reprogramat pentru data de 01.09.2021 
 

 

         DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 01.09.2021 

reluarea  probei scrise a concursului din data de 09.08.2021 în vederea ocupării postului de coordonator 

personal de specialitate gradul II pentru centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost. 
 

         Proba scrisă se organizează în data de 01.09.2021 ora 10.00 la sediul DAS din Brașov, str. 

Panselelor nr.23.  

           

    Interviurile vor avea loc în data de 03.09.2021 ora 10.00, la același sediu.  

     

     Pentru postul scos la concurs, data şi ora de susţinere a interviurilor se pot modifica, fără a se 

depăşi termenul de cel mult 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei anterioare. Pentru susţinerea 

interviurilor, data şi ora modificate după caz se vor stabili și se vor comunica persoanelor în cauză, ținând 

seama de data şi ora afişării rezultatelor probei anterioare şi de situația depunerii după caz a unor 

contestaţii la proba anterioară, pentru postul în cauză. 

     Prezentul anunț se afișează pe site-ul www.dasbv.ro al Direcției de Asistență Socială Brașov, 

la secțiunea Concursuri. 

     Informaţii se pot obține şi la sediul central al instituției din Braşov, Str. Panselelor nr. 23, Serviciul 

Resurse Umane, în zilele lucrătoare de L-V, orele 8.30- 16.00, inclusiv la telefon 0368-469995 int.857, 

sau 0727-760919.  
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