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Nr. 8 762 din 16.08.2022 
 
 
 

PROCES VERBAL, 
 
Încheiat la finalizarea probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea 

funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Birou 
contabilitate, buget, finanțe, achiziții publice din aparatul propriu al Primarului Comunei 
Vorona, Județul Botoșani. 

Comisia de concurs a fost constituită prin dispoziția Primarului Comunei Vorona, 

Județul Botoșani nr. 198 din 07.07.2022, astfel: 

Preşedinte : - Vlăduț-Mitică Olaru 
Membri : - Constantin-Alin Alecsa 
                   - Nicoleta Achilăriței 
Secretar al comisiei de concurs - Filofteia-Florica Tofan 
 

În urma procedurii de selecție a dosarelor au fost admiși pentru susținerea probelor 
următoarele candidate : 

 

Nr. 
crt 

Nume și prenume Rezultatul  
selecției dosarului 

Nr. înregistrare cerere 

1.  7 859/20.07.2022 ADMIS 7 859/20.07.2022 

2.  8 232/29.07.2022 ADMIS 8 232/29.07.2022 

 
În data de 16.08.2022, ora 09:00 comisia de concurs s-a întrunit în vederea 

stabilirii subiectelor pentru proba scrisă. Au fost stabilite 2 variante de subiecte cu câte 5 

întrebări fiecare. 

Înainte de începerea probei scrise secretarul comisiei a constatat prezența celor 

două candidate înscrise în concurs. 

La ora 10:00 membrii comisiei au prezentat candidatelor plicurile conținând cele 

doua variante de subiecte, iar una  dintre candidate a extras varianta cu numărul 

__1__(_unu_). 

             Timpul acordat pentru proba scrisa a fost de 3 ore, respectiv pana la ora 13:00. 

Membrii comisiei au stabilit modul de acordare a punctajului pentru fiecare subiect, 

conform baremului detaliat de notare a subiectelor, candidatele au predat lucrarea 

secretarului comisiei, semnând în borderoul de predare/primire întocmit.  
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Comisia de examinare s-a întrunit pentru corectarea lucrărilor scrise, rezultatele 

fiind înscrise în fișele de notare ale lucrărilor întocmite în acest sens.  

Rezultatele obținute de candidate la proba scrisă sunt : 

Nr 
crt 

Nume și prenume Punctaj obtinut  Observatii 

1. 7 859/20.07.2022 89 puncte ADMIS 

2. 8 232/29.07.2022 20  puncte RESPINS 

 
Conform art 618 alin (14) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care 
au obţinut  minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie.  

Conform art. 63 din H.G. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici după afişarea rezultatelor obţinute la proba 
scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la 
data şi ora afişării rezultatului probei scrise, 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. 

16.08.2022, ora: 14:00 

 

Comisia de concurs: 
Preşedinte : - Vlăduț-Mitică Olaru 
 
Membri : - Constantin-Alin Alecsa 
 
                   - Nicoleta Achilăriței 
 
Secretar al comisiei de concurs - Filofteia-Florica Tofan 

 


