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Cu ocazia desftgur[rii PROBEI SCRISE la concursul de ocupare a functiei vacante contractuale de
bibliotecar-studii superioare in cadrul Compartimentului Casa de Cultura si biblioteca al orasului Novaci

din data de 28.01 .2022

Concursul urmeaz6, a se desf6gura in intervalul: 28.01,2022, ora 10,00 - proba scrisd gi 02.02.2022, ora 10,00

- proba interviu, la sediul Primariei Orasului Novaci.
Organizarea 9i desfbgurarea concursului s-a ftcut cu respectareaprevederilor legale (HG nr.286l20ll 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, 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 institutiei (anun{ul nr. 26045110.12.202I-
2411I0.0f .2022), dupd cum a fost publicat gi pe pagina de internet a institutiei, Anunful a cuprins condiJiile generale

$i specifice, documentele necesare dosarului de inscriere la concurs, bibliografia corespunzdtoare, precum gi celelalte
informalii suplimentare necesare.

Comisia de concurs a fost stabilitd prin Dispozi{ia Primarului Orasului Novaci nr.2 110.0I.2022 in
urmdtoarea componenfd:

1. Firu Iuliana Marilena- pregedinte comisie;
2. Popescu Liliana- membru comisie;
3. Constantin Mituca- 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 anunlului in Monitorul Oficial al Romaniei,ParteaaIII-a, respectiv pdnd la data de 31.12.2021,, termen
stabilit gi anunlat in anunlul de concurs.

La examenul de concurs a ocuparii postului de bibliotecar - studii superioare in cadrul
Compartimentului Casa de Cultura si biblioteca al orasului Novaci, s-au inscris urmtrtorii candidafi:
1. Matraguna Alina Nicoleta , dosarul ei de concurs fiind inregistrat cu numarul 27070131J2.2021
2.Yatrai Bogdan, dosarul sau de concurs fiind inregistrat cu num[ru|27071131.12.2021
3. Popescu G. Veronica, dosarul ei de concurs fiind inregistrat cu numdrul 26710127.12.2021.

In urma verificarii dosarelor de catre comisia de concurs, in data de 20.0L2022,a fost respins candidatul
Vatrai Bogdan,deoarece nu a indeplinit conditiile de participare.

Candidatele Matraguna Alina Nicoleta si Popescu G. Veronica au fost declarate ,,Admis" pentru a

participa la concursul de ocupare a functiei vacante contractuale de executie de bibliotecar-studii superioare in
cadrul Compartimentului Casa de Cultura si biblioteca al orasului Novaci

Modul de desfbgurare a selectiei dosarelor de inscriere a fost consem4at in procesul verbal
nr.803/20.01 .2022.

in data de 28.01.2022, s-adesfbgurat proba scrisi a concursului.
Aceasti probl a constat in redactarea unei lucrdri, testdndu-se astfel cunogtinfele teoretice necesare

funcfiei contractuale pentru care s-a organizat examenul, precum gi cunogtinfele generale ale candidatilor in
domeniul cerut.

in conformitate cu prevederile HG nr.286l20ll 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 pentru proba scrisi au

fost stabilite pebaza bibliografiei gi a tematicii de concurs. Astfel, in diminea(a concursului, fiecare membru al
comisiei de concurs a propus un num[r de 3 subiecte pentru functia pentru care se organizeazd examenul. Pe

baza acestor propuneri, membrii comisiei de concurs au intocmit x seturi de subiecte, fiecare set continand 3

subiecte. Aceste seturi de subiecte impreuni cu punctajul maxim stabilit pentru fiecare subiect au fost semnate

de tofi membrii comisiei de concurs, au fost inchise in plicuri sigilate purtAnd gtampila instituliei.



Lista subiectelor, cu menfionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul, se afl6 in

Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.
inainte de incepeiea probei scrise, in vederea indeplinirii formalitafllor prealabile, secretarul comisiei, a

adus la cunogtinfd candidatilor faptul ci este interzisd delinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a

telefoanelor -obil", ori a altor mijloace de comunicare la distan!6. Secretarul comisiei a pus la dispozilia

candidatilor setul de hdrtie, purtand gtampila instituliei pe fiecare fi16 gi le-a comunicat toate celelalte informafii

prealabile, necesare pentru buna desfdgu.u." u acestei probe, precum gi a celor ulterioare finalizdriiprobei scrise.

Comisia de concurs aprezentatcandidatiilor plicurile confin6nd seturile de subiecte stabilite, invitdnd un

candidat si extrag[ unul din plicuri. Plicul a fost desigilat gi s-au constatat urmdtoarele:

A fost extras plicul cu Setul nr.2 de intrebari, conJindnd urmStoarele subiecte:

L Conform Ordinului nr.2062109.06.2000,ce operatiuni se impun a fi efectuate la intrarea in gestiune a

colectiilor de documente? (30 puncte).
2. Drepturile si obligatiile angajatorului conform Codului Muncii - Lg.nr.53l2}}3,actualizata. (40

puncte).
3. Accesul la educatie.Contraventii,conform Ordonantei nr.13112002 (30 puncte).

Dup6 citirea subiectelor a fost comunicat timpul stabilit pentru redactarea lucririi scrise, respectiv 2 ore

(10.00-12.d0), durata maxim6 legald fiind de trei ore). Pdnd 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 desfrgurare al concursului.
La finalizarea lucrdrilor scrise candidatii au semnat borderoul special intocmit in acest sens 9i lucrarile

lor de concurs invidual unul alfuia, apoi au predat comisiei lucrarea scris6'

Comisia de concurs a trecut la corectarea lucririlor, conform baremului detaliat stabilit 9i afigat'

Pentru proba scrisi a concursului punctajul a fost stabilit de maximum 100 de puncte iar pentru a fi

declarat ,,admis" candidatul trebuie si obfini minimum 50 puncte.

Punctajul acordat de fiecare membru al comisiei de concurs, precum 9i punctajul final la aceasti probd

(reprezent6nd media aritmetica a punctajelor individuale ale fiecdrui membru al comisiei de concurs) sunt

prezentate in Anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

Astfel, in urma corectdrii lucrdrii pentru postul de bibliotecar-studii superioare in cadrul

Compartimentului Casa de Cultura si biblioteca al orasului Novaci, candidatii au oblinut urm[torul punctaj:

l.Matraguna Alina Nicoleta a obtinut 52 puncte,fiind declarata ,, ADMIS" la aceastd probd;

2.Popescu G. Veronica a obtinut 91 puncte,fiind declarata ,,ADMIS" la aceastd prob6.

Candidatii nemulfumiti de punctajele obfinute poate face contestalii in termen de cel mult o ziluctatoare

de la data afig[rii rezultatelor probei scrise,
punctajele oblinute, rezultatul |a aceastd probd cu menliunea ,,Admis"/,,Respins", precum 9i data 9i ora

desfrgurdrii interviului se vor afiga la sediul institutiei, prin grija secretarului comisiei.

Probl illfenyiu este progn*mn€:n a &v*:t !clc' lxr s{il*& de S2,0?.2{}22rttu:"'.x 1{}.8{}'

Comisia de concurs:

1. Firu Iuliana Marilena, presedinte

2. Popescu Liliana, membru comisie

Secretar

3. Mituca Constantin, membru comiste

Ilea Viorel



a

COMISIA DE CONCURS
Nr. 1260 I din2801.2022

ANUNT

Privind punctajele gi rezultatele obJinute la PROBA SCRISA de cdtre candidatii
participanti la concursul de ocupare a functiei contractuale vacante de bibliotecar-studii

superioare in cadrul Compartimentului Casa de Cultura si biblioteca al orasului Novaci

A2i,28.01.2022, s-a desfbgurat PROBA SCRISA a concursului de ocupare a functiei
confractuale vacante de bibliotecar-studii superioare in cadrul Compartimentului Casa de Cultura si
biblioteca al orasului Novaci.

Organizarea gi desfdgurarea 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 corect[rii lucrdrilor pentru postul de bibliotecar-studii superioare in cadrul
Compartimentului Casa de Cultura si biblioteca al orasului Novaci,candidatii au obtinut urmatorul
punctaj:
LMatraguna Alina Nicoleta- a obtinut 52 puncte, fiind declarat ,,Admis" la aceastd prob6;
2.Popescu G. Veronica- a obtinut 91 puncte, fiind declarat ,,Admis" la aceastd prob6.

Data gi ora afiplrii anunfului:
28.M.2022.ora 15oo

Secretar comisie,
Ilea Viorel


