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COMISIA DE CONCURS  
Nr. 12 678 din 22.12.2021 
 
 
 
 

PROCES VERBAL, 
privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare 

organizat în data de 03.01.2022 proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment asistență 
socială 

 
 

În conformitate cu prevederile art 50 alin. 1 din H.G. 611/2008  pentru aprobarea normelor 

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

ulterioare, comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului Comunei Vorona, Județul Botoșani, 

nr. 286 din 26.11.2021, a procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare 

organizat de Primăria Comunei Vorona, ce se va desfășura în perioada 03.01.2022 - 06.01.2022 la sediul 

Primăriei Comunei Vorona, Județul Botoșani, pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, 

clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment asistență socială. 

Cu aceasta ocazie s-au constatat urmatoarele aspecte: 

- anunțul privind organizarea concursului, împreuna cu bibliografia și fișa atribuțiilor corespunzătoare 

funcției publice de execuție, a fost afișat pe pagina de internet a Primăriei Comunei Vorona în data de 

02.12.2021, la sediul instituției și pe pagina de internet:  http://www.anfp.gov.ro/Concursuri/Execuție; 

- în termen de 20 zile de la data publicării și afișării anunțului, la sediul Primăriei  Comunei Vorona s-

au înregistrat următoarele cereri de înscriere la concurs: 

 

Nr. 
crt 

Numele si prenumele 
candidatilor 

Rezultatul  
selecției dosarului 

Nr. înregistrare 
cerere 

Observații 

1.  SAVIȚCHI LUCIAN ADMIS 12 028/13.12.2021 - 
2.  LUNGU ADELINA-ECATERINA ADMIS 12 034/13.12.2021 - 
3.  DĂSCĂLESCU RALUCA-

CĂTĂLINA 
ADMIS 12 561/17.12.2021 - 

4.  MOROȘANU ANDREEA ADMIS 12 591/20.12.2021 - 
5.  BÎȘCĂ DIANA-AMIRA ADMIS 12 595/20.12.2021 - 
6.  ȘUHAN BRÎNDUȘA-MIHAELA ADMIS 12 642/21.12.2021 - 
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Rezultatul selecției dosarelor a fost afișat la sediul Primăriei Comunei Vorona, Judetul Botoșani  

de către secretarul comisiei de concurs, astăzi, 22.12.2021, ora 16:00.  

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 : - Vlăduț-Mitică Olaru 

Membri :  - Mihaela Mocanu 

- Maria-Gianina Catană 

 
 

Secretar comisie de concurs  

Filofteia-Florica Tofan 

22.12.2021 

Ora: 14:00 


