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PROCES VERBAL
privind desfașurarea probei - scrise la concursul/examenul de ocupare a două posturi contractual vacante de
muncitor necalificat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mitreni, judetul Calarasi
Nr. 2875
Incheiat astazi 13 MAI 2021

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator funcfiilor contractuale $i a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs constituita in baza Dispozitiei
Primarului comunei Mitreni, nr. 118/20.04.2021 s-a intrunit astazi 13.05.2021, orele 0945, la sediul Primariei
Comunei Mitreni, in vederea stabilirii subiectelor pentru proba scrisa a concursului.
În acest sens, pentru proba scrisa a examenului/concursului de promovare, Comisia de concurs a
stabilit doua seturi de subiecte, a cate 3 (trei) intrebari și punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect,
in baza subiectelor de concurs propuse de membrii comisiei, potrivit bibliografiei stabilita și afișata la sediul
Primariei Mitreni.
Fiecare set de subiecte a fost semnat de membrii comisiei de examen/concurs, introdus in plic, sigilat
și stampilat cu stampila Primariei Comunei Mitreni.
La ora 1000, Comisia de examen/concurs a intrat in sala stabilita pentru desfașurarea probei scrise și
a facut apelul nominal al candidatilor, prilej cu care s-a constatat prezenta la concurs a unui singur candidat,
respectiv domnul Andrei Ion. De asemenea, s-a verificat identitatea candidatului, pe baza cartii de identitate.
Secretarul Comisiei de examen/concurs a inmanat candidatului 4 (patru) coli simple, stampilate cu
ștampila Primariei Comunei Mitreni, in vederea redactarii lucrarii scrise.
Comisia de examnen/concurs a prezentat candidatului seturile de subiecte și l-a invitat sa extraga un
plic cu subiectele de concurs.
Domnul Andrei Ion a extras plicul continand Varianta nr. 1 cu subiecte pentru examenul/concursul
de ocupare a postului contractual vacant de muncitor necalificat.
Comisia de concurs a comunicat candidatului ca timpul de redactare a lucrarii scrise este de 3 (trei)

ore, respectiv pana la ora 1300.
Comisia de concurs a stabilit modul de acordare a punctajului pentru proba scrisa odata cu stabilirea
seturilor de subiecte, iar secretarul comisiei l-a afisat la avizier in vederea informarii.
La ora 1145—domnul Andrei Ion a incheiat redactarea lucrarii scrise și a predat-o comisiei de
examen/concurs.
Candidatul a predat Comisiei de concurs 2 coli scrise și două coli albe.
Comisia de examen/concurs a procedat la corectarea lucrarii scrise, conform baremului stabilit si
afisat, sens in care a decis acordarea urmatoarelor punctaje pentru proba scrisa:
Numele
si
prenumele
membrilor comisiei Punctaj la
TOTAL
Punctaj la
Punctaj la
subiectul nr.1 subiectul nr.2 subiectul nr.3
(30 puncte) (30 puncte) (40 puncte)
CHIRNOGEANU
FLORIN20
NICUSOR

14

25

59

TACHE
FLORENTINA

20

14

25

59

ENE MARIAN
ȘTEFAN

20

14

25

59

In urma punctajelor obtinute, candidatul a fost declarat ADMIS, punctajul obtinut fiind dupa cum urmeaza:
> ANDREI Ion cu un total de 177 de puncte, obtinandu-se media de 59,00 puncte.
La ora 13 secretarul Comisiei de concurs a afisat punctajul si rezultatele probei scrise la avizierul
Primariei comunei Mitreni.
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