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Nr.__________/_________                 Nr. de Exemplare:1 

        Comisia de concurs/examen       Exemplar:1 

 

                                            
  

PROCES  VERBAL 
Încheiat de comisia de concurs/examen cu ocazia finalizării concursului/examenului 

organizat în data de ___________  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 ________________________________. 

  

Etapele desfăşurării concursului au constat în: 

 

  A.Selectarea dosarelor  

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011, modificată cu H.G.R. nr.1027/2014 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare  în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, membrii comisiei de concurs/examen, numiţi 

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, care conform art.68, alin. 

(1) din Legea nr.215/2001 republicată în 20.02.2007 are această atribuţie, s-au întrunit azi 

______________ la ora____
 
la sediul instituţiei, Primăria oraşului Ocna Mureş, strada 

Nicolae Iorga, nr.27 în vederea selectării dosarelor de concurs/examen. 

 În vederea participării la concurs /examen au depus dosare următorii candidaţi: 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele Nr. înregistrare 

al dosarului de 

participare la 

concurs/examen 

Rezultatul verificării 

dosarelor 

Admis/ Respins 

1.    

2.    

În urma verificării dosarelor depuse  s-a constatat că un nr. de_____candidaţi 

îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi promovează în următoare etapă şi anume 

proba scrisă. 

Anunţul nr._______________privind rezultatele probei de selecţiei a dosarelor a fost 

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 comisiei de concurs. 

 

 

http://www.primariaocnamures.ro/


2 

 

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

PRIVIND REZULTATELE PROBEI DE SELECŢIE A DOSARELOR DE 

ÎNSCRIERE  

La concursul/examenul organizat în data de __________ în vederea ocupării unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale de ____________________ din 

cadrul ______________________________. 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Nr. înregistrare 

al dosarului de 

participare la 

concurs/examen 

Rezultatul verificării 

dosarelor 

Admis/ Respins 

1.    

2.    
 

În termenul legal  prevăzut pentru depunerea contestaţilor, nu a fost depusă nici o 

contestaţie. 

Etapele de desfăşurare a probei de selecţie a dosarelor sunt consemnate în procesul 

verbal cu nr._________/______________. 

 

B.Proba scrisă. 

Comisia de concurs/examen 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. 

 

B O R D E R O U  

  Privind  prezenţa candidaţilor la proba scrisă a concursului/examenului organizat în data 

______________ în vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale de _____________ din cadrul ________________________________________. 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului PREZENT/ 

ABSENT 

OBSERVAŢII 

1.    

2.      
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 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.  

 

 

B O R D E R O U  

Privind  predarea lucrării scrise la concursul/examenul organizat în  data ____________ în 

vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

de___________________ din cadrul _______________________________________________. 

 

 

Nr.crt. Numele şi prenumele 

candidatului 

Nr. file Semnătura 

1.    

2.    

 

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

pentru terminarea probei scrise a concursului/examenului, au stabilit baremul detailat de corectare 

a lucrării care a fost afişat odată cu subiectele la locul desfăşurării concursului/examenului şi 

anume 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,   

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. 

 

 

BORDEROU DE NOTARE 

LUCRARE SCRISĂ 

  

La concursul/examenul organizat în data __________ în vederea ocupării unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale de _________________ din cadrul 

____________________________________________________________________________. 

 

                                                

http://www.primariaocnamures.ro/
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Nr. 

lucrăr

ii 

 

Numele şi prenumele  

candidatului 

Preşedinte 

comisie 

 

Membru 

comisie 

 

Membru 

comisie 

 

Punctaj 

final 

 

2      

1      

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._______________/____________. 

 

A N U N Ţ 

PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE 

 

La concursul/examenul organizat în data de _______________ în vederea ocupării unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale de ___________________ din 

cadrul _______________________________________________________________________. 

  

Nr.crt. Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctaj 

probă scrisă 

(puncte) 

Rezultat probă 

scrisă 

ADMIS/RESPINS 

1.    

2.    

 

Au fost declaraţi admişi la proba scrisă concurenţii care au obţinut minimum 50 puncte, 

participând la următoarea probă şi anume proba interviu. 

În termenul legal  prevăzut pentru depunerea contestaţilor, nu a fost depusă nici o contestaţie. 

Etapele de desfăşurare a probei scrise sunt consemnate în procesul verbal cu nr._______/_________.  

 

C. Proba interviu 

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 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 

planului de interviu nr.________/___________ şi a programării nr.___________/_________ 

stabilite de către membrii comisie de concurs/examen şi care  a fost afişată la locul de 

desfăşurare a concursului.  

Planul interviului cu nr.________/__________întocmit de comisia de 

concurs/examen  au avut la bază următoarele criterii de evaluare, structurate asfel: 

http://www.primariaocnamures.ro/
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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. 

 

PROGRAMARE INTERVIU 

 

La concursul/examenul organizat în data de ______________ în vederea ocupării unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale de ____________________ 

din cadrul ______________________________________________________________. 

 

            Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în scris conform art.24 alin. (8), 

din H.G.R. nr. 286/2011modificată cu H.G.R. nr.1027/2014, în Anexa de la Fişa individuală 

de interviu.  

 

ANEXA la fişa individuală de interviu 

Subiectul  nr.1…………………………………………........................................................... 

…………………………………………………………………………………......................... 

Răspuns………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Subiectul 

nr.2…………………………………..…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Răspuns………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Subiectul nr.3………………………… ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nr.crt. Numele şi prenumele 

candidatului 

Nr. înregistrare 

al dosarului de 

participare la 

concurs/examen 

Data şi ora interviului 

1.   
 

2.   
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Răspuns………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

COMISIA DE CONCURS/EXAMEN 

Preşedinte- ……………..………..; 

Membru- ………….......................; 

Membru- ………………...........…; 

Secretar comisie-............................        

            

                               Semătură candidat  . 
      

Fiecare membru al comisiei concurs/examen în urma răspunsurilor date de către 

candidaţi  acordă punctaje  care sunt trecute în fişa individuală de interviu 

nr._________/____.                   
FIŞĂ INDIVIDUALĂ 

DE INTERVIU 

 
Candidatul:__________________________________   

Funcţia pentru care candidează______________________ 

  

Criteriile de 

evaluare pentru: 

Preşedinte 

comisie  

 

Membru 

comisie 

 

Membru 

comisie 

 

Punctajul 

final 

1.abilităţi şi 

cunoştinţe impuse de  

funcţie 

20 pct. 

    

2. capacitatea de 

analiză şi sinteză 

20 pct 

   

3. motivatia 

candidatului 20 pct.  

   

4. comportamentul 

în situaţii de criză 20 

pct. 

   

5. iniţiativă şi 

creativitate -20 pct. 

   

Punctaj Total     

  

Pentru această probă punctajul maximum  este de 100 puncte. 
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Promovează această probă candidaţii care au obţinut minimum 50 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 comisiei de concurs/examen, care 

cuprinde punctajul obţinut la proba interviu de fiecare candidat cu menţiunea ‚’’ admis’’-

‚’’respins’’. 

 

A N U N Ţ 

PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA INTERVIU 

la concursul/examenul organizat în data de ___________ în vederea ocupării unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale de _________________ din 

cadrul __________________________________________________________________. 

 În termenul legal  prevăzut pentru depunerea contestaţilor, nu a fost depusă nici o 

contestaţie. 

Etapele de desfăşurare a probei interviu sunt consemnate în procesul verbal cu nr. 

_________/____________. 
Punctajele finale ale concursului s-au calculat ca medie aritmetică a punctajelor 

obţinute de candidaţi la proba scrisă şi proba interviu şi au fost consemnate, în ordine 

descrescătoare , în Centralizatorul nominal cu ___________________.  

 

CENTRALIZATOR NOMINAL 

Privind rezultatele finale al concursului/examenului organizat în data de _________ în 

vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

de__________________ din cadrul ___________________________________________. 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Rezultatul 

selecţiei de 

dosare 

admis/respins 

Punctajul la 

proba scrisă 

Punctajul la 

proba 

interviu 

Punctajul 

final 

Rezultat final 

concurs/examen 

admis respins 

1.        

2        

Rezultatele finale la concursul/examenul au fost comunicate 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 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul 

obţinut 

(puncte) 

Rezultatul probei INTERVIU 

ADMIS/RESPINS 

1.    

2.    

http://www.primariaocnamures.ro/
http://www.primariaocnamures.ro/
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secretarul comisiei de concurs/examen, care cuprinde punctajele obţinute la toate cele trei 

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

  

A N U N Ţ  F I N A L 

Privind rezultatul final al concursului/examenului din data de ______________ organizat în 

vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

de ____________________ din cadrul ________________________________________. 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Rezultatul 

selecţiei de 

dosare 

admis/respins 

Punctajul 

la proba 

scrisă 

Punctajul la 

proba 

interviu 

Punctajul 

final 

Rezultat final 

concurs/examen 

admis respins 

1.        

 

În termenul legal  prevăzut pentru depunerea contestaţilor, nu a fost depusă nici o contestaţie. 

Având în vedere cele de mai sus, comisia de concurs/examen constată că au fost îndeplinite 

toate etapele  legale de desfăşurare a concursului/examenului şi declară încheiat concursul. 

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 ______________

         


