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Nr. 663 din 27.02.2023 

ANUNȚ 

 
Privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării, pe 

perioadă nedeterminată, a posturilor  de: 

• Administrator patrimoniu, IS, cu studii superioare, vacant pe perioadă nedeterminată la 

Creșa Cetatea Fetei – 1 post 

• Infirmieră, cu studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat, vacant pe perioadă 

nedeterminată la Creșa Cetatea Fetei, secția română- 1 post. 

• Secretar, cu studii medii sau superioare, ½ normă, 20 ore/săptămână, vacant pe perioadă 

nedeterminată – 1 post 

 

Având în vedere prevederile art. 47, alin.(3) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 

bugetar platit din fonduri publice, precum și procesul verbal nr. 662 din 24.02.2023, întocmit de către 

comisia de concurs, cu ocazia corectării lucrărilor de la proba scrisă,  

 

Redăm mai jos situaţia cu punctajele  obţinute: 

 

• Pentru: Administrator patrimoniu, IS, cu studii superioare, vacant pe perioadă 

nedeterminată la Creșa Cetatea Fetei – 1 post 

 

Nr.crt. Nr.inregistrare 

cerere de înscriere 

Punctaj  proba scrisă 

(punctaj) 

Admis/ Respins 

1 635/13.02.2023 34 RESPINS 

2 639/14.02.2023 64 ADMIS 

3 625/08.02.2023 74 ADMIS 

4 628/09.02.2023                96 ADMIS 

5 634/13.02.2023 21 RESPINS 

 

• Pentru :  Infirmieră, cu studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat, vacant pe 

perioadă nedeterminată la Creșa Cetatea Fetei, secția română- 1 post. 

 

Nr.crt. Nr.inregistrare 

cerere de înscriere 

Punctaj  proba scrisă 

(punctaj) 

Admis/ Respins 

1 633/13.02.2023 51 ADMIS 

2 631/13.02.2023 55 ADMIS 
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• Pentru: Secretar, cu studii medii sau superioare, ½ normă, 20 ore/săptămână, vacant pe 

perioadă nedeterminată – 1 post 

 

                             

Nr.crt. Nr.inregistrare 

cerere de înscriere 

Punctaj  proba scrisă 

(punctaj) 

Admis/ Respins 

1 630/13.02.2023 93 ADMIS 

2 640/14.02.2023 39             RESPINS 

3 629/10.02.2023 35 RESPINS 

4 622/07/02/2023                50 ADMIS 

 

• Candidaţii declaraţi ,,admişi’’ în urma probei scrise vor susţine proba interviu în data de 

02.03.2023, ora 10.00 la sediul Creșei Cetatea Fetei, Bld. Cetatea Fetei, nr.10. 

• Eventualele contestații privind rezultatul la proba scrisă se pot depune la sediul Cresei Cetatea 

Fetei (parter), în data de 28.02.2023, între orele 09:00 – 16:00. 

• Afişat astăzi 27.02.2023, la sediul instituţiei și pe site-ul Primăriei comunei Floreşti. 

 

 

 

 
MIHAELA VICTORIA ZEREIK 

DIRECTOR  
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