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Nr._________/_________                                               Nr. Exemplare :1 

Comisia de concurs/examen                                                   Exemplar :1  

 

 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi, ______________, cu ocazia susţinerii probei interviu a 

concursului/examenului din data de ______________ 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 _____________________________________. 

După aflarea rezultatelor la proba scrisă şi cu acordul scris dat de 

candidaţi de a nu contesta concursul şi de a susţine proba de interviu în aceeaşi 

zi cu proba scrisă, 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 ________
 
în vederea 

stabilirii planului de interviu şi a programări candidaţilor în vederea susţinerii 

probei  interviu.  

Susţinerea interviului, de către candidaţii admişi la proba scrisă s-a făcut 

conform programării stabilite de către membrii comisie de concurs/examen şi 

afişată la locul de desfăşurare a concursului.  

Planul interviului întocmit de comisia de concurs/examen  au avut la 

bază următoarele criterii de evaluare, structurate asfel: 

abilităţile şi cunoştinţe impuse de funcţie   20 puncte; 

capacitatea de analiză şi sinteză   20 puncte ; 

motivaţia candidatului                         20 puncte; 

comportamenul în situaţiile de criză   20 puncte; 

iniţiativă şi creativitate      20 puncte. 

Total                             100 puncte. 

Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în scris conform 

art.24 alin. (8), din H.G.R. nr. 286/2011 în Anexa la Fişa individuală de 

interviu.  

Fiecare membru al comisiei de concurs/examen în urma răspunsurilor 

date de către candidaţi  acordă punctaje  care sunt trecute în fişa individuală de 

interviu, fişă care se  anexează prezentului proces verbal. 

Pentru această probă punctajul maximum  fiind de 100 puncte. 

Rezultatul a fost comunicat candidaţilor, prin anunţul cu nr.__________ 

afişat la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27 , şi pe 

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

http://www.primariaocnamures.ro/
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comisiei de concurs/examen, care cuprinde punctajul obţinut la proba interviu 

de fiecare candidat cu menţiunea ‚’’ admis’’-‚’’respins’’. 

Au fost declaraţi admişi la proba interviu concurenţii care au obţinut 

minimum 50 puncte. 

Contestaţiile privind rezultatele probei interviu 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/examen, şi este semnat de către: 

 

Comisia de concurs/examen 

Preşedinte- …………………..…; 

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

Membru ………......................…; 

Secretar comisie ……….......….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ocna Mureş 

                                                                        la data de _____________ 


