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  Nr._______/_________               Nr. de Exemplare:1 
Comisia de concurs/examen                               Exemplar: 1 

                      
 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, ____________, cu ocazia susţinerii probei scrise a concursului/examenului 

organizat la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27 în vederea 

ocupării unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale de___________________ din cadrul ______________________. 
Comisia de concurs/examen constituită, conform art.8, alin.(1) din H.G.R nr.286/2011, 

modificată prin H.G.R nr.1027/2014, prin dispoziţia nr.______________  emisă de Primarul 

oraşului Ocna  Mureş s-a întrunit în data de ____________  la ora _____
 
şi a procedat la 

stabilirea seturilor de subiecte pentru proba scrisă cu respectarea bibliografiei şi a tematicii 

de concurs. 

Punctajul pentru proba scrisă este de maximum 100 de puncte. 

S-au format _____ seturi de subiecte fiecare set având _____ subiecte stabilindu-se 

punctajul maxim de 20 puncte pentru fiecare  subiect care a fost comunicat candidaţilor odată 

cu subiectele de concurs. 

Seturile de subiectele au fost semnate de către toţi membrii comisiei de 

concurs/examen şi au fost închise în plicuri sigilate purtând ştampila unităţii Primăria 

oraşului Ocna Mureş. 

Înainte de a începe proba scrisă preşedintele comisiei de concurs /examen a făcut 

apelul nominal al candidaţilor aflaţi în sală.  

  Identificarea candidaţilor prezenţi s-a făcut pe baza cărţii de identitate şi s-a 

consemnat în borderoul de prezenţă cu nr.______________  special întocmit în acest sens, 

anexat  prezentului proces verbal.  

La ora stabilită pentru începerea probei scrise, ora _______comisia de 

concurs/examen a prezentat candidaţilor seturile de subiecte stabilite şi a invitat un candidat 

să extragă un plic cu subiectele de concurs/examen. 

A fost  extras setul de subiecte nr. _____,setul conţinând ______ subiecte şi s-a 

stabilit timpul necesar pentru desfăşurarea probei scrise şi anume ________, respectiv până la 

ora ________. 

A fost asigurată hârtie purtând ştampila Primăriei oraşului  Ocna Mureş  pe fiecare 

filă. 

         Supravegherea pe perioada desfăşurării probei scrise a fost asigurată de către membrii 

comisiei de concurs/examen. 

La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă a concursului/examenului, 

candidaţii au predat lucrarea comisiei de concurs/examen semnând borderoul de predare a 

lucrării nr.__________/____________, special întocmit în acest sens, anexat prezentului 

proces verbal. 

În vederea corectării lucrărilor, membrii comisiei de concurs/examen, până la ora 

stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului/examenului, au stabilit baremul 
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detailat de corectare a lucrărilor care a fost afişat odată cu subiectele la locul desfăşurării 

concursului/examenului şi anume Primăria oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, 

nr.27.  

Comisia de concurs/examen a procedat apoi la corectarea şi notarea lucrărilor . 

Punctajele au fost acordate  de către fiecare membru al comisiei de concurs/examen, 

în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi au fost notate în borderoul de notare cu 

nr._______/_____________, special întocmit în acest sens, anexat prezentului proces verbal. 

Acordarea  punctajelor pentru proba scrisă s-a făcut pe baza mediei aritmetice a 

punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs/examen. 

 Punctajele obţinute de candidaţi la proba scrisă, cu menţiunea‘’admis’’-‘’respins’’ , 

s-au afişat la sediul instituţiei, Primăria oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, şi 

pe pagina de internet a primăriei www.primariaocnamures.ro de către secretarul comisiei de 

concurs/examen, care cuprinde punctajele obţinute la proba practică de către fiecare candidat 

cu menţiunea  ’’ admis’’-‚’’respins’’, cu anunţul nr.________/____________. 
Au fost declaraţi admişi la proba scrisă concurenţii care au obţinut minimum 50 

puncte, participând la următoarea probă a concursului şi anume proba interviu. 

Contestaţiile privind rezultatele probei scrise se pot depune în scris, cel mult o zi 

lucrătoare de la afişarea rezultatului,  la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei 

oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27. 

Prezentul proces verbal a fost întocmit într-un exemplar, pentru dosarul de concurs şi 

este semnat de către: 

 

Comisia de concurs/examen: 

Preşedinte- ………...................................; 

Membru- …………..................................; 

Membru- ………..…................................; 

Secretar comisie- ……………………….  

 

 

 

 

 

        Ocna Mureş 

            la data de __________ 

http://www.primariaocnamures.ro/

