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ANUNT

Privind punctajele gi rezultatele oblinute la PROBA SCRISA de cdtre candidatii
participanti la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de executie de

muncitor necalificat-ingrijitor spatii verzi organizat in data de 06.12.2021

A2i,06.12.2021 s-a desfrqurat PROBA SCRISA a concursului
de ocupare a functiei contractuale vacante de executie de muncitor necalificat-
ingrijitor spatii verzi din cadrul Serviciului gospodarire comunala, spatii verzi si
administrativ

Organizarea gi desftgurarea concursului s-a fdcut cu respectarea
prevederilor legale in acest sens (HG nr.28612011 pentru aprobarea
regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice).
Astfel, in urma corectdrii lucrdrilor pentru postul de muncitor necalificat-

ingrijitor spatii verzi, candidatii au oblinut urmdtorele punctaje:
I.PISTOL IULIA , a obtinut 85 puncte, fiind declarata,, ADMIS" la aceastd
prob6.

Candidata nemullumita de punctajele oblinute poate face contestalii in
termen de cel mult o zi Ivcratoare de la data afigdrii rezultatelor probei scrise.

Proba interviu a acestui concurs urrneaza a se desfasura in data de
08.11.2021, ora l0:00,iar proba practica in data de 08.ll.202I,ora 13.00 la
sediul primarie orasului Novaci.

Dafa gi ora afig5riianun{ului:
06.12,2021,ora 13oo



PRIMARIA ORASULUI NOVACI
COMISIA DE CONCTIRS
Nr.25 754 din 06.12.2021

PROCES -VERBAL
incheiat azi, 06.12.2021

Cu ocazia desfdguririi PROBEI SCRISE la concursul de ocupare a functiei contractuale

vacante de executie de muncitor necalificat-ingrijitor spatii verzi, in cadrul Serviciului gospodarire

comunal4 spatii verzi si administrativ.
Orginizarea gi desfbgurarea concursului s-a fbcut cu respectarea prevederilor legale (HG

nr.28612011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a

unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare

in grade sau trepte profeiionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit

din fonduri publice).
Astfel, concursul de ocupare a functiei publice vacante a fost publicat in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea a III-a, in cotidianul Jurnalul National si afigat la sediul instituliei (anunJul nr'

23505129.10.2018), dupi cum a fost publicat 9i pe pagina de internet a instituJiei. Anunful a cuprins

condiliile generale gi ipecifice, documentele necesare dosarului de inscriere la concurs, bibliografia

corespunzdtoare, precum gi celelalte informaJii suplimentare necesare.'' Comisia de concurs a fost stabilitd prin Dispozilia Primarului Orasului Novaci nr.

47 61 04.1 1.2021, in urmf,toarea componenJd:
LMitoi Gheorghe Florin-presedinte comisie
2.Litoiu Simona Elena -membru comisie
3.Ghetoiu Giorgiana Madalina-membru comisie

Ilea Viorel - secretar comisie;
Termenul de depunere al dosarelor de inscriere la concursul de promovare a fost de 10 zile de la

data publicdrii anunJului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv pAnd la data de

23.ll.202l,termen stabilit gi anuntat in anuntul de concurs.

La concursul de ocupare a functiei contractuale de executie vacanta de muncitor necalificat-

ingrijitor spatii verzi, s-au inscris urmltori candidati:
l.Doamna Ciuca Maria, dosarul sau de concurs fiind inregistrat cu numarul 23526/18.10.2021;

2. Doamna Pistol Iulia, dosarul sau de concurs fiind inregistrat cu numarul 25278/22.11.2021;

in data de 24.11.2021, comisia de concurs a procedat la verificarea documentelor depuse de

candidatii de mai sus gi au constatat urmatoarele:
-Doamna Pistol Iulia au fost declarata ,,ADMIS" iar doamna Ciuca Maria a fost declatata

,,RESPINS".
Comisia de concurs a constat ca doamna Ciuca Maria nu a depus la dosarul de concurs caziet

judiciar si adeverinta de vechime in munca de minim 5 ani,conform conditiilor stabilite.

Modul de desfdgurare a select[rii dosarelor de inscriere a fost consemnat in procesul verbal

nr.253 6l din 24.1 1.2021.
ln data de 06.12,2021 s-adesftgurat proba scrisl a concursului
Aceasti probi a constat in redactarea unei lucrbri, testdndu:se astfel cungqtinlele necesare

functiei contractuale pentru care s-a organizat concursul, precum 9i cunogtinfele generale ale

candidatilor in domeniul administratiei publice.
|n conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator

functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, subiectele pgntru proba scris[
au fost stabilite pe baza bibliografiei gi a tematicii de concurs. Astfel, in dimineafa concursului, fiecare

membru al comisiei de concurs a propus un numdr de 3 subiecte pentru functia contractuala vacanta

de executie de inspector de specialitate, grad profesional debutant pentru care se organizeazd concursul'

Pebaza acestor propuneri, membrii comisiei de concurs au intocmit 2 seturi de subiecte, fiecare set

continand 3 intrebari. Aceste seturi de subiecte impreund cu punctajul maxim stabilit pentru fiecare



subiect au fost semnate de toli membrii comisiei de concurs si au fost inchise in plicuri sigilate
purtAnd gtampila instituliei.

Lista subiectelor, cu menfionarea membrilor comisiei de concurs care au propus subiectul, se

afl6 in Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.
inainte de inceperea probei scrise, in vederea indeplinirii formalit[tilor prealabile, secretarul

comisiei, a adus la cunogtin{d candidatilor faptul cd este interzisd detinerea sau folosirea vreunei surse

de consultare sau a telefoanelor mobile, ori a altor mijloace de comunicare la distantd. Secretarul
comisiei a pus la dispozilia candidatilor seturi de hdrtie, purtdnd gtampila instituliei pe fiecare fild gi le-
a comunicat toate celelalte informatii prealabile, necesare pentru buna desftgurare a acestei probe,
precum gi a celor ulterioare finalizdrii probei scrise.

Comisia de concurs a prezentat candidatilor plicurile confindnd seturile de subiecte stabilite,
invitdndu-i pe candidati sd extrag[ unul din plicuri. Plicul a fost desigilat gi s-au constatat urmitoarele:
A fost extras plicul cu Setul nr. x conlindnd urmdtoarele subiecte:

1.Care sunt drepturile si obligatiile salariatilor. (40 puncte)
2.Mentionati ce functii poate ocupa personalul contractual. (30 puncte)
3.Ce obligatii are utilizatorul in caz de incendiu. (30 puncte)

Dupd citirea subiectelor a fost comunicat timpul stabilit pentru redactarea lucrdrii scrise,

respectiv 2 ore (10:10-72:10, durata maximd legalS fiind de trei ore). Pdn6 la ora stabilitd pentru
terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au stabilit baremul detaliat de

corectare a subiectelor, care a fost afigat la locul de desftgurare al concursului.
Comisia de concurs a trecut la corectarea lucrdrilor, conform baremului detaliat stabilit gi afigat.
Pentru proba scrisd a concursului punctajul a fost stabilit de maximum 100 de puncte iar pentru

a fi declarat ,,admis" candidatul trebuie sd obJind minimum 50 puncte.
Punctajul acordat de fiecare membru al comisiei de concurs, precum gi punctajul final la aceasti

prob6 (reprezentdnd media aritmetici a punctajelor individuale ale fiec[rui membru al comisiei de

concurs) sunt prezentate in Anexanr.2 la prezentul proces-verbal.

Astfel, in urma corectdrii lucrdrilor pentru postul de muncitor necalificat-ingrijitor spatii verzi,
candidatii au obJinut urm[toarele punctaje:
l.Doamnul Pistol lulia a obtinut 85 puncte, fiind declarata,,ADMIS" la aceastl proba.

Candidatul nemullumit de punctajul obJinut poate face contestatie in termen de cel mult o zi
lucratoare de la data afigirii rezultatului probei scrise.

Punctajele obJinute, rezultatul la aceastd probi cu mentiunea ,,Admis"/,,Respins", precum gi

data gi ora desfbgurdrii interviului se vor afiga la sediul instituJiei, prin grija secretarului comisiei.

Comisia de concurs:

l.Mitoi Gheorghe Florin - pregedinte comisie

2.Litoiu Simona Elena - membru comisie

3.Ghetoiu Madalina Giorgiana - membru comisie

Secretar comisie,
Ilea Viorel


