
PRIMARIA COMUNEI OBREJA
GOMISIA DE CONCURS
NR. 3368 t23.'t2.2015

PROCES VERBAL PROBA DE INTERVIU
incheiat azi 23.12.201 s

Comisia de concurs constituitd prin Dispozilia Primarului Comunei
Obreja nr. 301 din 20.1 '1.20'15, s-a intrunit azi 23.12.2015 in vederea sustinerii
probei interviu din data de 23.12.2015 ( interviu ) - pentru concursul organizat

in data de 21.12.2015 - proba scrisa si 23.22.2015 proba interviu, pentru ocuparea
funcfiei contractuale vacantd de sofer

In conformitate cu prevederile HG nr,28612011 pentru aprobarea
Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale qi a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superio are a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.

Concursul a fost publicat prin Anunlul nr. 2975t20.11.20'15, afigat la
poarta institufiei, in Monitorul Oficial partea a lll-a, pe site-ul posturi.gov.ro si in
ziarul Adevarul.

in Anunlul nr.2975t20.11.2015, ?u fost publicate, probele de concurs,
condifiile de desfdgurare a concursului, condiliile de participare la concurs,
bibliografia gi actele obligatorii la dosarul de inscriere la concurs.

La concurs s-au inscris urmitorii candidati:
2. POP ION - , cu formularul de inscriere nr. 3118104.12.2015;

Potrivit An u nlu lu i nr. 297 5120.1 1 1.201 5, cond itiile de pa rtici pare conc u rs
sunt urmdtoarele:
- Studii - Scoala profesionala.
- Condifii specifice- Permis de conducere categoria B

Probe de concurs:
1. Selecfia dosarelor de inscriere;
2. Proba scrisi;
3. Interviul
Conditii de desfdsurare a concursului

1. Termenul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs - 10.12.2015
2. Data probei scrise - 21.12.2015
3. Data probei de interviu - 23.12.2015
4. Ora si locul desfdsuririi probelor - Primaria Obreja

Proba scrisd - ora 10,00
Interviul - ora 10,00

I. SELECTIA DOSARELOR
in conformitate cu prevederile HG nr.2861201 I pentru aprobarea
Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzdtor func{iilor contractuale gi a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superio are a



personalului contractual din sectorul bugetar plStit din fonduri publice, Comisia
de concurs s-a intrunit in data de 05.02.2015 in vederea selectdrii dosarelor de
inscriere la concurs.

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concurs au fost consemnate in
procesuf - verbal nr.3227 I 14.12.2015

In urma selecfiei dosarelor, candidatul inscris la concurs a fost declarat
,,admis"

II. PROBA SCRISA
Rezultatele probei scrise au fost consemnate in procesul - verbal nr.3294 din

21.12.2015
in urma suslinerii probei candidatul inscris la concurs a fost declarat

,,admis".
III. PROBA DE INTERVIU
Proba de interviu s-a desfdgurat azi 23.12.2015, ora 10.00 la sediul primariei

comunei Obreja.
In cadrul interviului au fost testate abilitdlile, aptitudinile, motivalia candidalilor

si comportamentul in situatii de criza.
lnterviul a fost realizat conform planului de interviu intocmit de Comisia de

concurs in ziua desfdgurdrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare - Anexa
nr. I la prezentul Proces - verbal.

Intrebirile gi rispunsurile candidalilor la proba de interviu sunt consemnate in
scris de secretarul Comisiei de concurs

lnterviul a fost notat pe baza criteriilor previzute de HG nr. 28612011 pentru
aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor
contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri
publice., gi a punctajelor maxime stabilite de Comisia de concurs pentru aceste
criterii prin planul de interviu.

Membrii Comisiei de concurs au acordat, individual, punctaje pentru fiecare
dintre criteriile prevdzute in planul de interviu

Punctajele au fost acordate de cdtre fiecare membru al Comisiei de concurs in
pafte, pentru fiecare candidat, 9i sunt consemnate in borderoul de notare - anexa
nr. ll la prezentul proces - verbal.

Punctajul obfinut de candidat gi mentiunea "admis" ori "respins" sunt
consemnate in anexa nr. lll la prezentul proces - verbal care se afigeazi la
sediul Primariei comunei Obreja.

Au fost declara[i admigi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de
puncte, conform legii.

Fa[6 de cele mai sus men[ionate s-a incheiat astizi prezentul proces verbal in 2
exemplare, cu 3 anexe,
COMISIA DE CONCURS

1. BABA DORIN MIHAI - Vicepri
2. GUGEA MIHAI MIRCEA - func
3. BRICEAG NAIA FLORENTIN

SECRETAR AL COMISIEI DE CONC
comuna Obreja

I


