
 

 

 
 COMISIA DE CONCURS  
 
 
Nr. 4243 din 14.04.2021 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare oganizat 
în data de 26.04.2021 proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante 
de consilier gr. II, nivelul studiilor Superioare din cadrul CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII 
,,SPERANTA", structură din cadrul UAT Comuna Vorona.  

 
 

In conformitate cu prevederile art 19 alin 2 din HG 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului - 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 

comisia de concurs constituita prin Dispozitia primarului comunei Vorona, judetul Botosani, nr. 

88/ 31.03.2021 a procedat la selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare organizat 

de Primaria comunei Vorona, judetul Botosani ce se va desfasura in perioada 26.04.2021 - 28.04.2021 

la sediul Primariei comunei Vorona, judetul Botosani, pentru ocuparea a unui post  vacant, pe perioada 

nedeterminata de: consilier gr. II, nivelul studiilor Superioare din cadrul CENTRULUI DE ZI 

PENTRU COPII ,,SPERANTA", structură din cadrul UAT Comuna Vorona. 

 

 

Cu aceasta ocazie s-au constatat urmatoarele: 

 

- anuntul privind organizarea concursului, impreuna cu bibliografia si fisa atributiilor corespunzatoare 

functiei publice de executie, a fost afisat pe pagina de internet a Primariei comunei Vorona in data de 

31.03.2021 și la sediul instituției.  

 

- in termenul de 10 zile lucrătoare de la data publicarii si afisarii anuntului, la sediul primariei  

s-au inregistrat urmatoarele cereri de inscriere la concurs: 

 

 
 
 



 

 

Nr.crt Numele si prenumele 
candidatilor 

Functia publica solicitata Nr. înregistrare 
cerere 

1. Chiriac Mihaela-Gabriela Consilier, clasa I, grad profesional 
II, 

Din Cadrul Centrului de zi pentru 
Copii ,,Speranța” 

4060 din 
09.04.2021 

2. Răileanu Emanuela Consilier, clasa I, grad profesional 
II, 

Din Cadrul Centrului de zi pentru 
Copii ,,Speranța” 

4140 din 
12.04.2021 

 
 
Dupa verificarea documentatiei depuse de fiecare candidat pentru inscrierea la concurs, conform 
anunțului publicat și a condițiilor generale și specifice, comisia a constatat urmatoarele: 
 
 

Nr.crt Numele si prenumele 
candidatilor 

Hotararea comisiei de 
concurs 

Observatii 

1. Chiriac Mihaela-Gabriela ADMIS - 
2. Răileanu Emanuela RESPINS Fara specializare în 

domeniul pedagogic 
  

         Rezultatul selectarii dosarelor a fost afisat la sediul Primaria comunei Vorona, judetul Botosani  de 

catre secretarul comisiei, astăzi, 14.04.2021, ora 15:10.  

 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de 
la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, care se depune la secretarul 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  
 

Comisia de concurs: 
Preşedinte : - Olaru Vlăduț-Mitică 
Membri :  - Mocanu Mihaela  

- Catană Maria-Gianina 
 

 

Secretar comisie de concurs și soluționare a contestațiilor 

Alecsa Constantin-Alin  

14.04.2021 

Ora: 15:10 


