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A N U N Ţ 

 
PRIMARIA ORASULUI BANEASA , organizează în data de 28.03.2016, ora 10,00 

respectiv 30.03.2016 ,ora 10,00 la sediul din Băneasa, str. Trandafirilor  nr.101 , concurs pentru 
ocuparea  funcției contractuale : 

1) IN CADRUL DIRECTIEI PENTRU UTILITATI PUBLICE: 
- 1 FUNCTIE CONTRACTUALA DE MUNCITOR CALIFICAT I (ZIDAR-

ZUGRAV) 
 

La concurs se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi 
specifice : 

Condiţii generale  
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice : 

 
PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT I ( ZIDAR- ZUGRAV) 

- 1) studii medii sau generale;  
- 2) Certificat de calificare profesională in meseria de zidar sau zugrav 
- 3) vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 8  ani 

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:  

a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei; 
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; 
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea 
condiṭiilor specifice; 
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă 
care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor; 
e) Cazierul judiciar; 
f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 
de către medicul de familie al candidatului ; 



 
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 

 
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează :  

a) selecţia dosarelor de înscriere; 
b) proba scrisă ; 
c) interviul. 

Termen de depunere a dosarelor  03.03.-16.03.2016 . 
a)  Selecţia dosarelor de înscriere 
Comisia de concurs, în termen de 1 zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor – 17.03.2016 , 

selectează dosarele de concurs depuse, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, si 
stabileste pentru fiecare rezultatul, prin inscrierea mentiunii „ADMIS” sau „RESPINS” însoţită de 
motivul respingerii dosarului. 

Rezultatul se afisaza la sediul PRIMARIEI ORASULUI BANEASA. 
  Candidatii al caror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie  la secretarul 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor în o zi  lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 
de către comisia de concurs. 
 Contestatia se solutioneaza şi se afişează la sediul  unităţii în termen de o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere.- 18.03.2016. 

b)  Proba practica se desfăşoară în data de 28.03.2016 ora 1000 . 
        Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 
ocupării postului vacant pentru care candidează. 
   Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include 
următoarele criterii de evaluare: 
    a) capacitatea de adaptare; 
    b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 
    c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 
    d) capacitatea de comunicare; 
    e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 
 Candidatii nemultumiti pot depune contestaţie  la secretarul comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor în o zi  lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei scrise de către comisia de concurs. 
 

c) Interviul  
 Interviul se va susţine la data de 30.03.2016  in maxim 5 zile lucratoare de la data probei 
practice. 
 Data şi ora susţinerii probei de interviu vor fi afişate odată cu rezultatele la proba practică, la 
avizierul  institutiei. 
            În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba 
interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă și proba 
practică. 
            Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 
desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea 
interviului sunt: 
    a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 
    b) capacitatea de analiză şi sinteză; 
    c) motivaţia candidatului; 
    d) comportamentul în situaţiile de criză; 
    e) iniţiativă şi creativitate. 
    Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului.     



 Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la 
raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii 
acesteia şi de candidat. 

Notarea probelor 
Fiecare probă a concursului va fi notată cu un punctaj între 0 – 100 puncte. 
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 50 de puncte. 

    Proba practică şi interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime 
stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul probei practice, respectiv planul de 
interviu. 
     Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile 
prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru 
fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare. 
 Punctajele finale se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi 
interviu. 
    Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator 
nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele 
concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii 
comisiei de concurs. 
     Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale 
concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei "ADMIS" 
sau "RESPINS", prin afişare la locul desfăşurării concursului.  
 Rezultate finale 
 Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data 
susţinerii ultimei probe. 
     Se consideră admişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante candidaţii care au obţinut 
cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceleaşi posturi, cu condiţia ca aceştia 
să fi obţinut punctajul minim necesar. 
    La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba 
practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou 
interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 
     Rezultatele finale ale concursului se consemnează în raportul final al concursului. 

 
Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de 

la secretarul Comisiei de examinare, telefon 0241/850.150 int. 108. 
Anunţul şi bibliografia au fost afişate la sediul PRIMARIEI ORASULUI BANEASA, si pe 

site-ul : www.primaria-baneasa.ro ,precum si pe site-ul : www.posturi.gov.ro,in Monitorul Oficial 
Partea III si intr-un ziar de larga circulatie. 

 
 

PRIMAR, 
MARIN ION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 



 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
din data de 28.03.2016 

Nr. 
crt 

Data şi ora  Activitatea desfăşurată Observaţii 

1 02.03.2016  
Publicarea anunţului privind organizarea concursului 

 

 

2   03.03.-16.03.2016 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului 
de concurs 

 

3 17.03.2016 Selecţia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de 
participare de către comisia de concurs şi afişarea rezultatelor 
selecţiei  
 

 

4 18.03.2016  Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de 
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 

 

5 21.03.2016 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a 
eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul selecţiei 
dosarelor de concurs, afişarea rezultatelor la contestaţii  
 

 

6 28.03.2016 Ora 10:00 Susţinerea de către candidaţi a probei practice şi afişarea 
rezultatului probei practice 
 

 

7 29.03.2016 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de 
rezultatul la proba scrisă  
 

 

8 29.03.2016 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a 
eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise 
consemnarea rezultatelor, afişarea rezultatelor la contestaţii 

 

9 30.03.2016 Ora 10:00 Susţinerea probei interviu de către candidaţii declaraţi admişi la 
proba practica şi afişarea rezultatelor  
 

 

10 31.03.2016 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de 
rezultatul probei interviu  
 

 

11 31.03.2016 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a 
eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei interviu 
consemnarea rezultatelor, afişarea rezultatelor la contestaţii  
 

 

12 31.03.2016 Stabilirea punctajelor finale şi afişarea rezultatelor finale ale 
concursului 

 

 
      PRIMAR, 
MARIN ION 

INTOCMIT, 
INSPECTOR R.U. 

TOSCU DUMITRA 
 


