PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA
COMISIA DE CONCURS

PROCES VERBAL
de selecție a dosarelor de concurs
Nr. 453/25.01.2022
Încheiat astăzi 25 ianuarie 2022, în urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților
înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale temporar vacante de asistent medical
comunitar, din cadrul Compartimentului Asistență Socială, organizat în data de 2 februarie 2022.
Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs a fost 21 ianuarie 2022.
În conformitate cu dispozițiile art. 19, alin. 2 din HG nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, azi, data de mai sus, am
procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare din 2 februarie 2022 .
Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziției Primarului Comunei Braniștea nr. 6/13.01.2022, a
constatat următoarele:
a) La concursul de recrutare pentru funcția contractuală temporar vacantă de asistent medical
comunitar s-a înscris un singur candidat:
1. Marin Elena, dosar nr. înregistrare 345/19.01.2022.
b) Documente depuse:
DOCUMENTE
formular de înscriere
curriculum vitae;
copia actului de identitate;
copie diplomă de master, licență și bacalaureat;
copii adeverințe de vechime;
adeverință care atestă starea de sănătate
cazier judiciar
declarație pe proprie răspundere că nu a colaborat cu securitatea
Aviz liberă practică, asigurare răspundere civilă, certificat

DA / NU
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Astfel, în urma analizei dosarelor de concurs, comisia de concurs a stabilit următoarele:
Nr.crt
1

Nume si prenume
MARIN ELENA

Rezultatul selecției dosarului
ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretariatul Primăriei
Comunei Braniștea în termen de cel mult 24 de ore de la dara afișării rezultatului selecției dosarelor de către
comisia de concurs.
Proba scrisă se va susține în data de 2 februarie 2022, orele 1000 la sediul Primăriei Comunei Braniștea,
data și ora interviului vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, în termen de maxim 4 zile
lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă .
Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primăriei Comunei Braniștea cu 15 minute inainte de
inceperea probei scrise avand asupra lor actul de identitate. Accesul in sala de concurs se va face numai in baza
actului de identitate.
COMISIA DE CONCURS
Dobre Nicolae – președinte
Iorga Narcisa-Teodora – membru
Dascălu Elena Alina – membru
Blăgniceanu Ionuț – secretar comisie

