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COMUNA NUŞFALĂU- COMISIA DE CONCURS 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

PROCES VERBAL  – SELECŢIE DOSARE nr. 8395 

Încheiat azi   12 decembrie 2018 

     Comisia de concurs  constituită in baza Dispozitiei nr. 450 din 28 noiembrie 2018, 

formata din: 

Preşedinte: Rad Maria-Elisabeta –secretar comuna Nușfalău – judetul Sălaj,   

Membrii:   Antal Iudit   - inspetor – compartiment  contabilitate personal; 

                    Nagy Andrea – inspector compartimenul de asistentă socială 

Secretar:     Sami Eva -Zsuzsanna  – inspector – compartiment registrul agricol. 

s-a întrunit azi 12.12.2018, orele 10,30 în vederea selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la 

concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție , vacante 

de inspector de specialitate debutant (agent turism) în aparatul de specialitate al primarului 

comunei Nușfalău.   

           În temeiul prevederilor HG nr. 286/2011 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   cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia de concurs a procedat la publicarea concursulu in 

Monitorul Oficial al Romaniei,  și în ziarul Romania Liberă  la data de 27.11.2018. 

          Probe de examen: 

1. Selecţia dosarelor de înscriere; 

     2.   Proba scrisă; 

     3.   Interviul 

       Condiţii de desfăşurare a examenului  

1. Data limita de depunere a  dosarelor de înscriere la examen -10 zile lucrătoare  de la 

publicarea anunțului 

     2. Data probei scrise             -  20.12.2018 

     4. Data probei de interviu     -  21.12.2018 

     5. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei Comunei Nușfalău 

                                                                      Proba scrisă – ora 10,00 

                                                                      Interviul -       ora 10,00 
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         Condiţiile de participare la examen 

a) Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  

b) Atestat ca agent turism sau absolvent a unui curs de agent de turism cu diplomă (certificat) 

agent turism 

c) Cunostinte de operare pe calculator- nivel medu 

d) Cunostințe de limba engleză – nivel mediu 

e) Abilități de comunicare, seriozitate și corectitudine, profil moral corespunzător funcției, 

conduită profesională corespunzătoare, disponibilitate pentru lucru peste programul 

normal 

f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției–fara vechime 

          La concurs s-au înscris următoarii candidați candidati : Balazs Beata, Opris Aurelia –

Cornelia, Belei Răzvan -Daniel, Biluca Dorin-George 

In urma verificarii dosarului s-a întocmit tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia contractuală scoasa la 

concurs 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarului 

Motivul 

respingerii 

dosarului 

1. Balzazs Beata Inspector de specialitate debutant 

( agent turism) 

ADMIS - 

2 Opriș Aurelia-

Cornelia 

Inspector de specialitate debutant 

( agent turism) 

RESPINS Lipsa 

îndeplinirii 

condițiilor 

specifice 

3 Belei Răzvan Daniel Inspector de specialitate debutant 

( agent turism 

ADMIS  

4 Biluca Dorin-George Inspector de specialitate debutant 

( agent turism 

ADMIS  

  

       Afisat, azi 13.12.2018, ora 12,00 

 

Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.  

       Faţă de cele mai sus menţionate s-a încheiat astăzi prezentul proces verbal în 2 exemplare,  
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COMISIA DE CONCURS  

 

Preşedinte: Rad Maria-Elisabeta –secretar comuna Nușfalău – judetul Sălaj, 

_______________ 

 

Membrii:   Antal Iudit   - inspetor – compartiment  contabilitate;____________________ 

 

                  Nagy Andrea – inspector – compartiment asistență socială._____________ 

 

Secretar:     Sami Eva -zsuzsanna  – inspector – compartiment registrul agricol. 

 

 

 


