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COMUNA ALUNU
Localitatea Alunu, sat Igoiu, nr. l, judelul Vdlcea, Telefon:

Fax: 0250/868006, Web: www.alunu.ro, E-mail: primaria@alunu.ro,
COD FISCAL: 2541363

PROCES.VERBAL
incheiat azi 16.02.2021, cn ocaziadesftgurdrii examenului de promovare in grad profesional,

pentru postul contractual de asistent comunitar, din cadrul Conrpartimentului Asisten(i
Comunitard.

Membrii comisiei de exame4 desemna{i prin dispozilia primarului comunei Alunu, nr.
109109.02.2021, intrunili in sediul primiriei comunei Alunu,--la ora 09:50 a stabilit 2 vanante
pentru redactarea lucririi scrise la examenul de promovare in grad profesional, pentru postul
contractual de asistent comunitar, din care candidatul va alege o variantl pentru redactarea unei
lucr[ri scrise.

La ora 11:15 candidatul Stanca Elena- Cristina" a ales varianta nr. 1, pentru redactarea
lucririi scrise.

Secretarul comisiei de concurs a inmdnat candidatei, un numdr de 3 (trei) file ,{4 albe
gtampilate cu gtampila "PRIMARIE" in dreapta jos, in vederea redactirii lucr[rii scrise.

La ora 1 l: 18 comisia de examen a comunicat candidatului cd timpul de redactare a lucr[rii
scrise este de 2 (dou[) ore.

Comisia de examen, a stabilit baremul de corectare pentru redactarea lucrdrii scrise gi

secretarul comisiei de examen, a procedat la afigarea acestora la avizier.
La expirarea timpului alocat redactlrii lucr[rii scrise, candidatul a predate lucrarea, semndnd

borderoul special intocmit in acest sens gi care este anexat prezentului proces verbal.
Comisia de examen a procedat la corectarea lucririi scrise conform baremului de corectare

qi a stabilit acordarea punctajului pentru proba scrisS, conform borderoului de notare anexat
prezentului proces verbal.

Candidatul nemullumit poate contesta rezultatele probei scrise in termen de 24 de ore de la
afigarea rezultatelor.

La ora 12.30 candidatul a predate lucrarea scris6.
La ora 13:00 secretarul comisie de concurs a afigat punctajul gi rezultatele probei scrise la

avizier.
in corectirii lucrdrii scri constatat urm[torul

1. Ciobanu David

Criveanu Nicolae membru WW:-2.

J.

urma s-a u )unctat:

Nr. crt. Nume/prenume punctaj PROMOVAT/RESPINS

1. Stanca Elena-Cristina 96 Promovat

Secretarul comisiei: Militaru-Greere Oana - Alexandra


