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PROCES VERBAL
privind desfăşurarea probei – scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea
funcței publice de execuție de inspector, cls. I grad profesional superior la
compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Mitreni, judetul Calarasi

Nr. 3858
Încheiat astăzi 25 iulie 2022
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, precum si a prevederilor OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Primarului Comunei Mitreni nr.
160/05.07.2022 pentru concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcței publice de
execuție de inspector, cls. I grad profesional superior la compartimentul Registrul Agricol din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mitreni, judetul Calarasi,, s-au întrunit
astăzi 25.07.2022, orele 0945, la sediul Primăriei Comunei Mitreni, în vederea stabilirii
subiectelor pentru proba scrisă a concursului.
În acest sens, pentru proba scrisă a examenului/concursului de promovare, Comisia de
concurs a stabilit două seturi de subiecte, a câte 5 (cinci) întrebări şi punctajele ce vor fi
acordate pentru fiecare subiect, în baza subiectelor de concurs propuse de membrii comisiei,
potrivit bibliografiei stabilită şi afişată . la sediul primăriei Mitreni.
Fiecare set de subiecte a fost semnat de membri comisiei de examen/concurs, introdus
în plic, sigilat şi ştampilat cu ştampila Primăriei Comunei Mitreni.
La ora 10, Comisia de examen/concurs a intrat în sala stabilită pentru desfăşurarea
probei scrise şi a făcut apelul nominal al candidaţilor, prilej cu care s-a constatat prezenta la
concurs a unui singur candidat, respectiv dna. Toma Florica De asemenea, s-a verificat
identitatea candidatei, pe baza cărţii de identitate.

Secretarul Comisiei de examen/concurs a înmânat candidatei 4 (patru) coli simple,
ştampilate cu ştampila Primăriei Comunei Mitreni, în vederea redactării lucrării scrise.
Comisia de examnen/concurs a prezentat candidatei seturile de subiecte şi a invitat-o
să extragă un plic cu subiectele de concurs.
Doamna Toma Florica, a extras plicul conținând Varianta nr. II cu subiecte pentru
examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea funcței publice de execuție de inspector, cls.
I grad profesional superior la compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Mitreni, judetul Calarasi.
Comisia de concurs a comunicat candidatei că timpul de redactare a lucrării scrise este
de 3 (trei) ore, respectiv până la ora 13.
Comisia de concurs a stabilit modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă odată
cu stabilirea seturilor de subiecte, iar secretarul comisiei l-a afișat la avizier în vederea
informării.
La ora 1230 s-a încheiat redactarea lucrării scrise, iar candidata a predat lucrarea
comisiei de examen/concurs.
Comisia de examen/concurs a procedat la corectarea lucrării scrise, conform baremului
stabilit şi afişat, sens în care a decis acordarea următoarelor punctaje pentru proba scrisă:
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În urma punctajelor obținute, candidata a fost declarată ADMISA, punctajul obtinut fiind
dupa cum urmeaza:
 TOMA Florica cu un total de 285 de puncte, obținându-se media de 95 puncte.
La ora 14 secretarul Comisiei de concurs a afişat punctajul şi rezultatele probei scrise
la avizierul Primăriei comunei Mitreni.
S-a afişat totodată termenul limită de depunere a contestaţiilor, respectiv până la data de
26.07.2022, ora 13.
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Centralizatorul probei scrise
la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcței publice de execuție de
inspector, cls. I grad profesional superior la compartimentul Registrul Agricol din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mitreni, judetul Calarasi
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SECRETAR GENERAL COMUNA
dr. MARIANA OPRICAN
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