PO – 77 - A.S.E., Ed. I/2013, Rev: 0/2013
Anexa 19

Rezultatul probei scrise la concursul pentru
ocuparea posturilor vacante din data de 29.11.2018
Având în vedere prevederile art. 28 alin. 2 şi art. 30 alin. 3 din Regulamentul - cadru privind stabilirea 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 publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată prin HG 1027 / 2014, Comisia de concurs
comunică următoarele rezultate ale probei scrise și a probei practice (birotică):
Functia/
departament

80,00

-

Rezultatul
probei
scrise /
practice
(birotică)
(Admis /
Respins)
Admis

2. PĂUN FLOREA

45,00

-

Respins

3. VÎNĂTORU VIRGIL

55,00

-

Respins

absent

absent

Respins

75,00

44,00

Respins

Nr.
crt.

Punctajul
probei
scrise

Candidat

1. BĂNESCU DANA
CRISTINA

4. MACOVEI CRISTINA
ANDREEA
5. FRAȚA AFRODITA

Șef Serviciu Administrare Spații
Învățământ/ Direcția administrativă

Secretar (studii superioare)/
Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic/Secretariat

Punctajul
probei
practice
(birotică)

Modalitate de punctare:
Pentru proba scrisă și a probei practice (birotică) punctajul total este de câte maximum 100 puncte, constituit astfel:
a) Testarea cunoştinţelor teoretice - 100% din punctajul total;
b) Testarea cunoştinţelor de practică(birotică) – 100% din punctajul aferent.
Conform art. 28 alin. 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea 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 publice, aprobat prin HG nr.
286/2011, sunt declaraţi admişi la proba scrisă și a probei practice (birotică) candidaţii care au obţinut:
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor de execuţie;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor de conducere.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 06.12.2018, la sediul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă și a probei practice (birotică) pot depune contestaţie până
la data de1 04.12.2018, ora 10,00 la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, sala 5204.
Afişat astăzi, 03.12.2018, ora 15,30, la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi pe site
www.resurseumane.ase.ro.

1
Conform art. 31 din HG nr. 286/2011: „După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau proba practică, după caz, şi interviu, candidaţii
nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a
interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept”.

