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PROCES VERBAL 
 

 

Încheiat azi, 19.01.2023, cu ocazia desfăşurării concursului pentru ocuparea  postului 

vacant de secretar-dactilograf. 

REVISTA „VATRA” a organizat, în data de 19.01.2023, ora 09:00, examen pentru 

ocuparea postului vacant, conform Codului Muncii şi H.G.R.nr.281/1993. 

Examenul a fost anunţat, în termenul legal, prin publicare pe site-ul instituției și afişaj 

la sediul redacției. 

Organizarea examenului s-a făcut în baza prevederilor H.G.R. nr 281/1993, privind 

angajarea şi avansarea personalului din instituţiile bugetare în funcţii, corelat cu art. 18 din 

HGR nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a 

salariilor de bază între limitele impuse şi a normelor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale 

şi în serviciile publice din subordinea acestora, modificată şi completată cu HGR nr 157/1999. 

 

Comisia de examinare a fost constituită din următorii membri: 

 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Boldea Iulian 

Membri:     Lect. univ. dr. Cistelecan Alexandru 

          Costin Bianca 

Secretar:     Dozsa Olga-Ibolya 

 

Pentru participarea la concurs s-a înregistrat 1 (un) dosar care îndeplinește condiţiile 

de participare impuse.  

 

Preşedintele, împreună cu membrii comisiei, au procedat la stabilirea temei pentru 

lucrarea scrisă din bibliografia recomandată şi afişată. 

 

Examenul a constat din următoarele probe:  

 

I. Proba scrisă cu următoarele subiecte:  

1. Legea nr. 8/1996. Capitolul VII. Cesiunea dreptului de autor. 

2. Drepturile şi obligaţiile angajatului (Codul muncii, art. 39). 

3. Test de limba română. 

II.Interviu 

1. Prezentarea personală a candidatei 

2. Cât de mult sunteți familiarizată cu utilizarea sistemelor informatice? 
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3. Ce limbi străine cunoașteți? 

4. Ce v-a determinat să candidați pentru postul de secretar-dactilograf? 

5. Care sunt calitățile care credeți că vă recomandă pentru acest post? 

6. Aveți un alt loc de muncă momentan? 

 

Lucrarea a fost verificată şi notată de către membrii comisiei, iar rezultatul obţinut de 

participant este următorul: 

 

Nr. crt. Candidat Rezultat 

probă scrisă 

Rezultat 

probă 

interviu 

Media Admis/respins 

1. Dosar nr. 

66/16.12.2022 

9,80 10,00 9,90 Admis 

 

Având în vedere rezultatele obţinute la examen de către concurent, comisia recomandă 

conducerii pe d-ra OLARU FLORINA-GEORGIANA pentru postul de secretar-dactilograf. 

 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare. 

 

Comisia de examinare: 

 

Președintele comisiei:   

Prof. univ. dr. Iulian Boldea............................................. 

Membrii comisieie:  

    Lect. univ. dr. Alexandru Cistelecan................................ 

 

Costin Bianca.................................................................... 

Secretar:  

Dozsa Olga-Ibolya............................................................ 

 

 

 

 

 

Președintele comisiei de concurs 

Prof. univ. dr. Iulian Boldea 

Manager – Redactor-șef 

 


