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COMISIA DE EXAMEN:
PENTRU OCUPAREA pE PERTOADA UEOETERMTNATA A rUNCTmr CONTRACTUALE
VACA|ITE DE EXECUTIE DE MTINCITOR CALII'ICAT (INSTALATOR), in cadrul
Compartimentului Proiecte implementate care au avut ca indicator de reztltat infiinfarea
unor posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Alunu, judeful Vilcea

PROCES VERBAL
incheiat astizi 07 .12.2020

privind rezultatul probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea pe perioadl nedeterrninati a

funcfiei contractuale vacante de execufie de muncitor calificat (instalator) in cadrul
Compartimenfului Proiecte implementate care au avut ca indicator de rezultat infiinfarea unor
posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Alunu, judelul VAlcea

in data de 07.12.202O, ora 1000 a avut loc proba scrisi a concursului
funcliei contractuale vacante de execulie de muncitor calificat (instalator)
implementate care au avut ca indicator de rezultat infiinprea unor posturi din
primarului comunei Alunu, judeful V0lcea

La proba scrisi s-aprezonlat candidatul Mirceoagi Vasile.
S-a verifi cat identitatea candidatului.
Comisia de concurs a stabilit 2 variante formate din 6 subiecte clasice de sintezd la care candidatul

si raspund6 in scris. Subiectele vor fi notate dupa cum wmeaz.d: sub. nr.l notat cu 5 pct, sub. nr.2 notat cu
10 pct, sub. nr.3 notat cu 15 pct, sub. nr.4 notat cu 30 pct., sub. nr.5 notat cu 25 pct. qi sub. nr. 6 notat cu l5
pct.

A fost extrasd variantal.
Punctajul a fost adus la cunostinJa candidatului odath, cu comunicarea subiectelor.
Candidatul a avut la dispozilie 3 ore pentru rczolvarca subiectelor.
Lucrarea scrisd a fost corectatd gi semnat[ de c[tre toJi membrii comisiei.
Rezultatul probei scrise, respectiv nota obtinuti, a fost comunicatb candidatului prin afisare la sediul

prim[riei Alunu, potrivit situaliei centralizatoare de malJos:

Nr.crt. Numele si prenumele candidatului Nota proba scrisa

1. MIRCEOAGA VASILE 72 PTJNCTE

organrzat pentru ocuparea
Compartimentrl Proiecte
aparatul de specialitate al

scrrsa.

Pentru a participa la proba.de interviu, candidatul trebuie sa oblind minim 50 de puncte la proba



-

t

Candidatul nennrlpmit de rcanltatele oblinute poate formula contestafie in termen de 24 de ore de la
afrqare, conform art. 3l din H.G. 2. SAtZOtl6ll/2OOB privind aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temponr vacant corespunzltor funcliilor
contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice.
Pentnr care s-a intocmit prezentul proces verbal.

Comisia de examen:

- Ciobanu David - pregedintele comisiei
- Mosor Elena - membru;
- Andreescu Nicolae-Adrian - membru

- Minzatu Rozalina - secretar


