
 

 

 
 COMISIA DE CONCURS  
 
Nr. 5081 din 12.05.2021 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare 
organizat în data de 24.05.2021 proba scrisă, pentru ocuparea funcțiilor publice de 
execuție vacante de: 

 - Consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Stare Civilă, resurse 
umane, durata normală a timpului de lucru, 8h / zi, 40h / săptămână. (1 post); 
- Consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment asistență socială, durata 
normală a timpului de lucru 8h / zi, 40h / săptămână (1 post). 

 
 

 

In conformitate cu prevederile art 50 alin. 1 din HG 611 / 2008  pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,  

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

82 din 23.03.2021, a procedat la selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare 

organizat de Primaria comunei Vorona, ce se va desfasura in perioada 24.05.2021 - 26.05.2021 la sediul 

Primariei comunei Vorona, judetul Botosani, pentru ocuparea unei funcții publice vacante de: 

Consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Stare Civilă, resurse 

umane  

și  

Consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment asistență socială 

 

 

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 

19.04.2021, la sediul instituției și pe pagina de internet:  http://www.anfp.gov.ro/Concursuri/Executie 

 

- in termenul de 20 zile de la data publicarii si afisarii anuntului, la sediul primariei  Vorona s-au 

inregistrat urmatoarele cereri de inscriere la concurs: 

 

 



 

 

Pentru postul:  

Consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Stare Civilă, resurse 

umane  

Nr.crt Numele si prenumele 
candidatilor 

Rezultatul 
selecției 

dosarului 

Nr. 
înregistrare 

cerere 

Observații 

1. Tofan Filofteia-Florica ADMIS 4977 din 
10.05.2021 

- 

 

Pentru postul:  

Consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment asistență socială 

Nr.crt Numele si prenumele 
candidatilor 

Rezultatul 
selecției 

dosarului 

Nr. 
înregistrare 

cerere 

Observații 

1. Dăscălescu Raluca-
Cătălina 

ADMIS 4937 din 
07.05.2021 

- 

2. Bîșcă Diana-Amira ADMIS 4962 din 
10.05.2021 

Înainte de 
căsătorie: 
Onofraș 

 

Rezultatul selectarii dosarelor a fost afisat la sediul Primariei comunei Vorona, judetul Botosani  
de catre secretarul comisiei, astăzi, 12.05.2021, ora 10:00.  

 
Conform art 63 din HG 611/ 2008:  
Art. 63. - După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii 

nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei 

dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul 

desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept 
 

Eventualele contestații se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  
 

Comisia de concurs: 
Preşedinte : - Olaru Vlăduț-Mitică 

Membri :  - Mocanu Mihaela  

- Catană Maria-Gianina 

 
 

Secretar comisie de concurs  

Alecsa Constantin-Alin  

12.05.2021 

Ora: 10:00 


