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COMISIA DE CONCURS
Nr. 826 din 18.02.2020

PROCES – VERBAL SELECŢIE DOSARE
Încheiat azi 18.02.2020
Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului cu nr. 47/2020 s-a întrunit azi
18.02.2020 în vederea selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Consiliul
Local al comunei Sârbii-Măgura, în data de 25 februarie (proba scrisă) şi 27 februarie 2020
(proba de interviu) pentru ocuparea postului vacant de educator, aferent categoriei de personal
contractual de execuţie din cadrul Consiliului Local Sârbii-Măgura pentru Centrul de îngrijire de
zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc.
Concursul organizat pentru ocuparea postului de educator - în cadrul Consiliului Local
Sârbii-Măgura pentru Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, se desfăşoară
în conformitate cu prevederile 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- Concursul a fost publicat prin Anunţul de publicitate înregistrat sub numărul 607 din
29.01.2020 şi afişat la avizierul comunei Sârbii-Măgura
- Publicaţia pe siteul http://www.sarbii-magura.ro/
- Publicaţia pe siteul http://posturi.gov.ro/post/educator-primaria-comunei-sarbiimagura-din-satul-vitanesti-judetul-olt/
- Publicaţia din Monitorul oficial al României partea a III-a din data de 03.02.2020
În Anunţul nr. 607 din 29.01.2020, au fost publicate probele de concurs, condiţiile de
desfăşurare a concursului, condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, actele
obligatorii la dosarul de înscriere la concurs şi bibliografia.
I.
PROBE DE CONCURS
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
II.

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

- studii postliceale cu specializarea asistent medical generalist în domeniul sănătate şi
asistenţă pedagogică
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul
științelor educației;
- condiţii minime de vechime -.

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte Limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori de fapte de
corupţie sau infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
III.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 15 zile lucrătoare de la
data afişării / publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 17.02.2020, ora 1600 la
sediul Primăriei comunei Sârbii-Măgura, judeţul Olt);
2. Data probei scrise
- 25 februarie 2020;
3. Data probei de interviu - 27 februarie 2020;
4. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei comunei Sârbii-Măgura, judeţul
Olt, din str. Coşereni nr. 1, sat Vittăneşti, comuna Sârbii-Măgura, judeţul Olt.
Proba scrisă - ora 1000
Proba de interviu - ora 1000.
IV. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERELA CONCURS
a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare.
b. Copia actului de identitate
c. Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor
specializări,copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d. Copia carnetului de muncă,conformă cu originalul,sau după caz,o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă;
e. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care săl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile medicale abilitate ;
g. Curriculum vitae ;
h. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale în vederea
verificării conformităţii copiilor cu originalul.
La concurs s-au înscris doi candidaţi, după cum urmează:
Doamna Durlă Andreea - cu cererea nr. 700 din 10.02.2020,
Doamna Ion Ionica - cu cererea nr. 718 din 11.02.2020
În urma verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, rezultatele selectării
dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 25 februarie (proba scrisă) şi 27 februarie
2020 (proba de interviu) pentru ocuparea postului de educator, aferent categoriei de personal
contractual de execuţie din cadrul Consiliului Local Sârbii-Măgura pentru Centrul de îngrijire de
zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, sunt următoarele:

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele
candidatului

1.

Durlă Andreea

2.

Ion Ionica

Funcţia contractuală pentru care
candidează
Educator - nivel studii superioare,
în Centrul de Îngrijire de zi pentru
copii aflaţi în situaţii de Risc” din
cadrul Consiliului Local SârbiiMăgura
Educator - nivel studii superioare,
în Centrul de Îngrijire de zi pentru
copii aflaţi în situaţii de Risc” din
cadrul Consiliului Local SârbiiMăgura

Rezultatul
selecţiei
dosarului

Motivul
respingerii
dosarului

ADMIS
-

ADMIS
-

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concurs sunt consemnate şi în anexa la
prezentul proces-verbal, care va fi afişată la avizierul instituţieişi publicate pe siteul
http://www.sarbii-magura.ro/, conform legii.
Faţă de cele mai sus menţionate s-a încheiat azi 18.02.2020 prezentul proces-verbal în două
exemplare, cu anexă.
Comisia de Concurs:

Năstase Cristian-Mihail
- Secretar comună
- preşedinte _______________
Şef Compartiment Resurse Umane Aparat specialitate primar.
– responsabil de procedură –
Miroiu Florica - consilier Compartiment Registru Agricol – membru _______________
Aparat de specialitate Primar
Ciovică Ionica Carolina - inspector Compartiment Registru Agricol – membru ________
Aparat de specialitate Primar

SECRETAR al Comisiei de concurs
- Rotaru Dorina
consilier Compartiment Contabilitate
Aparat de specialitate Primar

_________________
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COMISIA DE CONCURS
ANEXĂ la Procesul – Verbal nr. 826 din 18.02.2020
REZULTATELE
Selecţiei dosarelor de concurs
La concursul organizat organizat de Consiliul Local al comunei Sârbii-Măgura, în data
de 25 februarie 2020 (proba scrisă) şi 27 februarie 2020 (proba de interviu) pentru ocuparea
postului vacant de educator, aferent categoriei de personal contractual de execuţie
din cadrul Consiliului Local Sârbii-Măgura pentru Centrul de îngrijire de zi pentru copii
aflaţi în situaţii de risc
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele
candidatului

1.

Durlă Andreea

2.

Ion Ionica

Funcţia contractuală pentru care
candidează
Educator - nivel studii superioare,
în Centrul de Îngrijire de zi pentru
copii aflaţi în situaţii de Risc” din
cadrul Consiliului Local SârbiiMăgura
Educator - nivel studii superioare,
în Centrul de Îngrijire de zi pentru
copii aflaţi în situaţii de Risc” din
cadrul Consiliului Local SârbiiMăgura

Rezultatul
selecţiei
dosarului

Motivul
respingerii
dosarului

ADMIS
-

ADMIS
-

Comisia de Concurs:

Năstase Cristian-Mihail
- Secretar comună
- preşedinte _______________
Şef Compartiment Resurse Umane Aparat specialitate primar.
– responsabil de procedură –
Miroiu Florica - consilier Compartiment Registru Agricol – membru _______________
Aparat de specialitate Primar
Ciovică Ionica Carolina - inspector Compartiment Registru Agricol – membru ________
Aparat de specialitate Primar
SECRETAR al Comisiei de concurs
- Rotaru Dorina
consilier Compartiment Contabilitate
Aparat de specialitate Primar

_________________

