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PROCES VERBAL
Incheiat de comisia de concurs cu ocazia finalizärii concursului organizat In data de 14-06-2017
la sediul Primàriei oraului lanca, Calea Brãilei, nr.27 in vederea ocuØrii postului de ADMINISTRATOR SALA DE SPORT, norma Intreaga, pe durata nedeterminata., din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului
oraului lanca.
Etapa desfäurärii concursului constatând In Proba scrisã.
In conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, modificatä cu H.G.R. nr.1027/2014 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespun.zätor functiilor contractuale i a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,
membrii comisiei de concurs, numiti Conform art.8, alin.(1) din H.G.R. nr.286/2011, modificatä prin
H.G.R. nr.1027/2014, prin dispoziia nr. 396/25-05-2017 emisã de Primarul orau1ui lanca, care conform
art. 19 alin.(2) si (3) coroborat cu art.20 din H.G. nr.286/23.03.2011 s-au Intrunit In data de 14-06-2017 la
ora 0800 i a procedat la stabilirea seturilor de subiecte pentru proba scrisã Cu respectarea bibliografiei i a
tematicii de concurs.
Punctajul pentru proba scrisä este de maximum 100 de puncte.
S-au format 2 (douA) seturi de subiecte fiecare set avãnd 9(noua) subiecte stabilindu-se punctajul
maxim de 10 (zece) puncte pentru fiecare subject, jar 10 (zece) punce se vor oferi din oficiu fapt ce a fost
comunicat candidalilor odatä cu subiectele de concurs.
Seturile de subiectele au fost semnate de cãtre toi membrii comisiei de concurs i au fost mnchise In
plicuri sigilate purtnd tampila unitàii Primària orau1ui lanca. Inainte de a incepe proba scrisä
preedinte1e comisiei de concurs a facut apelul nominal al candidatilor aflati In salA.
Identificarea candidailor prezeni s-a fàcut pe baza càrtii de identitate i s-a consemnat In
borderoul de prezentä special Intocmit in acest sens.
La ora stabilitã pentru mnceperea probei scrise, ora 1000 comisia de concurs a prezentat
candidai1or seturile de subiecte stabilite i a invitat un candidat sa extragä un plic cu subiectele de
concurs.
A fost extras setul de subiecte cu varianta fir. II,setul coninând _9 (nouà) subiecte s-a stabilit
timpul necesar pentru desfurarea probei sense i anume 3 ore, respectiv pânà la ora 13
A fost asiguratA hãrtie purtãnd tampi!a Prim.riei orau1ui lanca pe fiecare filä.
Supravegherea pe perioada desthurärii probei sense a fost asiguratä de cätre membrii
comisiei de concurs.
La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisA a concursului, candidatii au predat lucrarea
comisiei de concurs semnând borderoul de predare a lucrärii special Intocmit In acest sens.
Ultima lucrare s-a predat la ora 1150.
in vederea corectärii lucräri!or, membrii comisiei de concurs, pâna la ora stabilitã pentru terminarea
probei scrise a concursului, au stabilit baremul detailat de corectare a lucràrii care a fost afiat odatá cu
subiectele la locul desfàuràrii concursului §i anume Primäria orau1ui lanca, Calea Brãilei, nr.27 i
pe pagina de internet a primariei www.primaria-ianca.ro, de cätre secretarul comisiei de concurs,
Comisia de concurs a procedat apoi la corectarea i notarea lucräri!or.
Punctaje!e au fost acordate de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs, in parte, pentru
fiecare lucrare scrisã, §i au fost notate In borderoul de notare special intocmit In acest sens.
Acordarea punctajelor pentru proba scrisA s-a fcut pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate

de fiecare membru al comisiei de concurs.
Punctajele obinute de candidai la proba SCriSã, cu mentiunea "admis"- "respins" , s-au afiat la
sediul institi4iei, Primäria orau1ui lanca, Calea Brãilei, nr.27, §i pe pagina de internet a primriei
www.primaria-ianca.ro de cätre secretarul comisiei de concurs.
La concursul organizat In data de 14-06-2017 in vederea ocuparii postului de
ADMINISTRATOR - SALA DE SPORT, norma Intreaga, pe durata nedeterminata, din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului orau1ui lanca au fost declarati admii la proba scrisä concurentii care au
obtinut minimum 50 puncte, astfel:
Nr.
Nume, prenume candidat
Punctaj la proba scnsa
Observain
21 puncte
1. MIRON CORNEL
RESPINS
52 puncte
2. CHITIJ VASILI
ADMIS
22 puncte
RESPINS
3. DUMITRACU RODICA
30 puncte
RESPINS
4. 1 TANCU ADRIAN
11 puncte
RESPINS
5. DOBRANIS VIORICA
19 puncte
RESPINS
6. SATNOIANU GEORGIAN
ADMIS
7. MOISE GICA
53 puncte
RESPINS
8. MIRASOVICI TUDOREL
15 puncte
participánd la urmàtoarea probà i anume proba interviu.
In termenul legal preväzut pentru depunerea contestatilor, se face in termen de 24 de ore de la data
afiärii, respeciv pãnA in data de 15-06-2017 ora 1400.
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