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PROCES VERBAL
privind desfăşurarea probei – interviu 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. 2876
Încheiat astăzi 13 mai 2021

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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 modificarile si completarile
ulterioare, comisia de concurs constituita in baza Dispozitiei Primarului comunei Mitreni, nr.
118/20.04.2021 s-a întrunit astăzi 13.05.2021, orele 1345, la solicitarea candidatului care a

promovat proba scrisă, de a susține proba interviu în aceeasi zi, la sediul Primăriei Comunei
Mitreni, în vederea stabilirii subiectelor pentru proba interviu a concursului.

La ora 1400, Comisia de examen/concurs a intrat în sala stabilită pentru desfăşurarea
probei interviu şi a făcut apelul nominal al candidaţilor, 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 cărţii de identitate.
Comisia de concurs a stabilit modul de acordare a punctajului pentru proba interviu, în
funcție de criteriile avute în vedere, conform prevederilor HG nr. 286/2011 pentru funcțiile
contractuale de execuție.
La ora 1500, s-a încheiat proba interviu, și i s-a comunicat candidatului că rezultatul va
fi afișat la avizierul instituției în cursul zilei de 13.05.2021. În cazul în care acesta va fi
nemulțumit va putea depune contestație, în condițiile legii

Comisia de examen/concurs a procedat la verificarea răspunsurilor date de candidat
având în vedere criteriile stabilite și a acordat următoarele punctaje pentru proba interviu:
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În urma punctajelor obținute, candidatul a fost declarat ADMIS, punctajul obtinut fiind dupa
cum urmeaza:
 ANDREI Ion cu un total de 250 de puncte, obținându-se media de 83,33 puncte.
La ora 16 secretarul Comisiei de concurs a afişat punctajul şi rezultatele probei interviu
la avizierul Primăriei comunei Mitreni.
S-a afişat totodată termenul limită de depunere a contestaţiilor, respectiv până la data de
17.05.2021, ora 1000.

COMISIA DE CONCURS:
PREŞEDINTE:
MEMBRI:

SECRETAR:

CHIRNOGEANU FLORIN-NICUȘOR
TACHE FLORENTINA
ENE MARIAN ȘTEFAN
OPRICAN MARIANA
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