Nr. 5477 din 24.05.2021

PROCES VERBAL
Finalizare evaluară probă scrisă
Incheiat la finalizarea probei scrise la concursul organizat de Primaria comunei
Vorona, Judetul Botosani pentru Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției
publice de Consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment asistență
socială din aparatul propriu al primarului comunei Vorona, judetul Botosani
Comisia de concurs a fost constituita prin Dispozitia primarului comunei Vorona,
judetul Botosani nr. 82 din 23.03.2021, astfel:
Preşedinte : - Olaru Vlăduț-Mitică
Membri :
- Mocanu Mihaela
- Catană Maria-Gianina
Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de Alecsa Constantin-Alin, consilier achiziții
publice.

In urma procedurii de selectie a dosarelor au fost admisi pentru sustinerea probelor
urmatorii candidati :
Nr
crt
1
2

Numele și prenumele
candidatului
Dăscălescu Raluca-Cătălina
Bîșcă Diana-Amira

Hotărârea Observații
comisiei
ADMIS
ADMIS

In data de 24.05.2021, ora 08:00 comisia de concurs s-a întrunit în vederea stabilirii
subiectelor pentru proba scrisa. Au fost stabilite 2 variante de subiecte a cate 6 întrebări.
Înainte de începerea probei scrise secretarul comisiei a constatat doar prezența
candidatei Dăscălescu Raluca-Cătălina, verificând identitatea acesteia, candidata Bîșcă
Diana-Amira fiind absentă.
La ora 09:00 membrii comisiei a prezentat candidatului plicurile continand cele doua
variante de subiect , iar acesta a extras varianta de subiect cu numarul __2__(_doi_)
Timpul acordat pentru proba scrisa a fost de 3 ore, respectiv pana la ora 12:00.
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Membriii comisiei au stabilit modul de acordare a punctajului pentru fiecare subiect,
conform baremului detaliat de notare a subiectelor, candidatul a predat lucrarea secretarului
comisiei, semnând în borderoul de predare /primire întocmit.
Comisia de examinare s-a intrunit pentru corectarea lucrarilor scrise, rezultatele fiind
inscrise in fisa de notare a lucrarii intocmite in acest sens. Rezultatele obtinute de candidati
la proba scrisa sunt :
Nr
crt
1

Numele si prenumele
candidatului
Dăscălescu Raluca-Cătălina

Punctaj obtinut

Observatii

36,90

RESPINS

Conform art 63 din HG 611/ 2008:
Art. 63. - După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu,
candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a
interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Eventualele contestații se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Drept pentru care a fost întocmit prezentul proces –verbal.
Ora: 15:50

Comisia de concurs:
Preşedinte : - Olaru Vlăduț-Mitică
Membri :

- Mocanu Mihaela
- Catană Maria-Gianina

Secretar comisie de concurs
Alecsa Constantin-Alin
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