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                                                            REZULTATUL                                    Nr.592/14.10.2020 

privind selecția dosarelor  la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor  
 

 

În conformitate cu prevederile HG nr. 286 din 2011 pentru aprobarea 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, 

modificată şi completată prin Hotărârea nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial 

nr. 854 din 24 noiembrie 2014,comisia de concurs constituită în baza deciziei nr. 67 din data de 

28.09.2020, a procedat astăzi, 14.10.2020, la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul/ 

concursul pentru ocuparea unuipost de îngrijitor. 

În baza procesului verbal nr. 591/14.10.2020, întocmit de către comisia de consurs, s-au 

constatat următoarele: 
 

Pentru concurs a fost depus dosarul  de înscriere pentru următorul candidat:  
Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele candidatului Data înscrierii Nr. înregistrare dosar 

1. PREPELIȚĂ VASILICA 07.10.2020 549 

2. GIURGIU VICTORIȚA 07.10.2020 553 

3. ZEVEDEI ECATERINA 08.10.2020 554 

4. SAROV RODICA 08.10.2020 557 

5. ȘANDRU CRISTINA 09.10.2020 560 

6. BALDOVIN RALUCA - ELENA 09.10.2020 561 

 

Rezultatele, în urma verificării dosarelor de înscriere ale candidaţilor, sunt următoarele: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Data 

înscrierii 

Nr. 

înregistrare 

dosar 

Rezultatul selecției 

dosarelor 

1. PREPELIȚĂ VASILICA 07.10.2020 549 RESPINS deoarece nu respectă cerințele specifice 

publicate în anunțul din Monitorul Oficial: 

- parcurgerea cursurilor de igienă – 

cursuri de pregătire. 

2. GIURGIU VICTORIȚA 07.10.2020 553 RESPINS deoarece nu respectă cerințele specifice 

publicate în anunțul din Monitorul Oficial: 

-parcurgerea cursurilor de igienă – cursuri de 

pregătire. 

3. ZEVEDEI ECATERINA 08.10.2020 554 ADMIS 

4. SAROV RODICA 08.10.2020 557 RESPINS deoarece nu respectă cerințele specifice 

publicate în anunțul din Monitorul Oficial: 

-cerere de înscriere la concurs adresată 

conducătorului instituției publice; 

- parcurgerea cursurilor de igienă – cursuri de 
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pregătire. 

5. ȘANDRU CRISTINA 09.10.2020 560 ADMIS 

6. BALDOVIN RALUCA - ELENA 09.10.2020 561 RESPINS deoarece nu respectă cerințele specifice 

publicate în anunțul din Monitorul Oficial: 

-cerere de înscriere la concurs adresată 

conducătorului instituției publice; 

- parcurgerea cursurilor de igienă – cursuri de 

pregătire. 

 

Candidații declarați ,,ADMISI’’ va susține proba scrisă în data de 21.10.2020,ora 13,00, la 

sediul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Rostogol” Călărași 

 

 

PREȘEDINTE COMISIE, 

D I R E C T O R, 

Prof. Elena Popescu 

 

 
 


