
PRIMARIA COMUNEI STELNICA
Comisia de concurs numită prin
Dispozitia primarului nr.240 /08.11.2018

  P R O C E S  -  V E R B A L
încheiat astăzi, 11.12.2018, orele 12,00  cu ocazia susţinerii probei scrise la

examenului de promovare in grad profesional principal  al  numitei NEAGU IONELIA

Comisia de examen  constituită prin Dispozitia primarului nr. 240 /08.11.2018, în 
componenţa :

1.  FASOLE ANISOARA                                    - preşedinte
2.  MARIN DANIEL                                          - membru
3.  RAICU CORINA LIVIA                               - membru 
  Mănăilă Petrică                                  - secretarul   comisiei

s-a întrunit în vederea desfăşurării probei scrise  la examenul de promovare in grad 
profesional principal  prevăzute la art.64  din Legea  nr.188/1999 republicată.

Având în vedere procedura instituită prin HG nr. 611 / 2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  comisia a procedat, cu două ore înainte de începerea probei 
scrise, la stabilirea subiectelor , pe baza bibliografiei de concurs, care a fost adusă la 
cunoştinţa candidaţilor în condiţiile legii.

S-a stabilit ca proba scrisă să fie  test grila, depuse în  trei  seturi de subiecte , a
câte 20  întrebări pentru fiecare.

Fiecare set a fost numerotat şi introdus în tot atâtea plicuri, care au fost sigilate
şi  pe  care  s-a  aplicat  ştampila  instituţiei.  Seturile  de  subiecte  au  fost  semnate  de
membrii comisiei de concurs. 

Cu o jumătate de oră înainte de începerea probei, candidatul  a fost introdus   în
sala de examinare,  procedându-se la identificare  pe baza actului de identitate. 

S-a precizat  candidatului  că în  cazul  în  care s-a încercuit  greşit  un răspuns,
acesta nu poate fi modificat, orice ştersătură ducând la anularea răspunsului. Totodată,
s-a precizat candidatului  că nu va mai beneficia in cazul în care a greşit, de un nou
test.

În vederea stabilirii subiectelor de concurs, candidatul  a  fost rugat să extragă
un plic cu testul  grilă din cele trei seturi. Candidatul NEAGU IONELIA  a extras plicul cu
testul grila nr. 2. 

A fost pus la dispoziţia  candidatului  testul grilă extras
Preşedintele comisiei de concurs a anunţat că timpul acordat pentru rezolvarea

testului este de o  ora, cu începere de la ora 1100 până la ora 1200

S-a asigurat supravegherea pe tipul desfăşurării probei scrise.
 Comisia a preluat lucrarea   candidatului  pe baza “ Borderoului de prezenta si

predare a lucrării scrise  la examenul de promovare in GRAD PROFESIONAL.
După finalizarea notării lucrării s-a consemnat rezultatul obţinut de candidat,  în

fișele individuale ale membrilor comisiei,  dupa cum urmează : 

Nr. Numele şi prenumele candidatului Punctajul  la           Admis  /  



Crt. proba scrisa                Respins
 1. NEAGU IONELIA 95  ADMIS

În consecinţă, poate participa la proba de interviu, candidatul NEAGU IONELIA,
avand in vedere ca  a obţinut cel puţin 50 de puncte,  interviu ce va avea loc  in data de
13.12.2018, orele 12,00.

Candidat/a/ul nemulţumit de rezultatul probei scrise  poate formula contestaţie în
termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform Hotărârii Guvernului nr. 611/2008
privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  care  se  depune  la  secretarul  comisiei  de  soluţionare  a
contestaţiilor, MANĂILĂ  PETRICĂ

Menţionăm că nu s-au constatat încălcări ale normelor legale de desfăşurare a
examenului. 
    Prezentul  proces-verbal  s-a  înregistrat  la  registratura  instituţiei  sub
nr.4326/11.12.2018 .
    Drept pentru care am încheiat  prezentul proces – verbal .

SECRETARUL COMISIEI 
                                         MĂNĂILĂ PETRICĂ


