RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funclia publici sau functiile publice pentru care se organizeazi concu;sul de ocupare
Functia contractuala de inspector de specialitate , grad profesional 1A
din cadrul Compartimentului
PROMOVARE si ACHlZlTll din aparatul de specialitate al Primarului comunei ALUNU , Jude[ul

,

VALCEA

concurs desfiguratin intervalul: 31 martie 2017,ora 10,00-14,20- proba scris
,15

-

gi

31 martie 2017.,ora

proba interviu

in conformitate cu prevederile H.G. nr.28612011,inbazacererii nr. 4280 din 31 martie 2017 depusd la
pregedintele comisiei de
doamna MILITARU-GREERE OANA-ALEXANDRA
o,ra 14,40 ,
examen, doamna MOSOR ELENA
APROBAT( cu acordul celorlalfi 2 membri al comisiei)
reducerea termenului previzut pentru sus(inerea interviului , drept pentru care proba interviu s-a
sustinut in data de 31 martie 2017 , orele 15,00

de

,

,A

dosarelor
Data selectiei dosarelor: 24 nartie 2017
Numele gi prenumele
Rezultatul selecliei dosarelor
candidatului

1.

MILITARU-GREERE

,,

Motivul respingerii dosarului

Admis"

OANA-ALEMNDRA
Observa(iiformulate de citre membrii comisiei: Nu au fost

scrlsa
Data si ora desfdsurdrii probei scrise: 31 martie 2017, orele 10,00-14,20.
Probleme intervenite pe durata desfdsurdrii probeiscrise: Nu au fost
Numele si orenumele candidatului
Punctaiulfinal al probei scrise
1. MILITARU- GREERE OANA-ALEXANDRA
82,66

Rezultatul***
,,

Admis"

Data giora desfiguririiinterviului: 31 martie 2017, orele 15,00
Probleme intervenite pe durata desfdgurdrii interviului: Nu au fost
zSe va completa de cdtre secretarulcomisiei de concurs.
8Se vor mentiona: denumirea functiel publice, gradul profesional gi compartimentul din cadrul autoritilii sau

institutiei publice in care este revizut postul,
Se va

cu

Ei

Numele 9i prenumele candidatului

Punctajul final al probei interviu
91,67

.

Rezultatul***

,,

MILITARU-GREERE
OANA-ALEXANDRA
1

Rezultatul final
contractuala de inspector de

al examenului

1A

din cadrul

Admis"

PROMOVARE si ACHlZlTll PUBLICE din aparatul de specialitate
JudetulVALCEA
Numele si orenumele candidatului

al Primarului comunei ALUNU

Rezultatul**

Punctaiul final al concursului

, Admis"

87,17
MILITARU -GREERE

OANA.ALEXANDM
Semnitura

Comisia de concurs:
ll

1.
2.

3

Mosor Elena-presedinte comisie
Constantin Laurentia -membru comisie
Sucea lon-Gheorqhe -membru comisie

Secretarul comisiei: Minzatu Rozalina.

Semnitura:

JhnYl*'
-

flle'

h;Z

q/,N-

,

