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PROCES VERBAL 

Privind rezultatele la proba scrisă și a interviului a examenului pentru ocuparea postului  

vacant de Șofer buldoexcavator, în Compartimentul administrativ, din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Șincai, organizat în data de 07.02.2023, la sediul Primăriei Comunei Șincai, 

având datele de identificare în antet. 

 

Comisia de concurs constituită prin DISPOZIȚIA nr. 31 din 30.01.2023 a Primarului Comunei 

Șincai, s-a întrunit astăzi, 07.02.2023, la sediul Primăriei Comunei Șincai, în vederea organizării și 

desfășurării probei scrise a examenului organizat în vederea postului vacant din aparatul de specialitate 

al Primarului comunei Șincai, de șofer buldoexcavator în Compartimentul administrativ.  

 Concursul organizat pentru ocuparea posturilor ante – menționate, se desfășoară în conformitate 

cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  

 Anunțul privind organizarea concursului a fost publicat pe site-ul posturi.gov precum și site-ul 

Primăriei Comunei Șincai www.primariasincai.ro la secțiunea dedicată concursurilor de recrutare și a 

fost afișat la avizierul instituției, începând cu data de 16.01.2023. 

 De asemenea, în vederea ocupării postului contractual vacant de șofer buldoexcavator s-a 

constituit o comisie de concurs și pentru soluționarea contestațiilor, în conformitate cu prevederile art. 

19 și următoarele din actul normativ menționat supra.  

 În anunțul afișat atât la avizierul instituţiei, cât și pe pagina de internet a instituției, precum și 

pe site-ul posturi.gov, au fost specificate documentele necesare constituirii dosarului, condițiile 

necesare pentru ocuparea postului, perioada pentru depunerea dosarelor, tematica și bibliografia 

specifică și calendarul desfășurării probelor.  

 În vederea participării la concursul de recrutare, candidații au depus dosarele de concurs care 

conțin documentele prevăzute la art. 35 din Hotărârea nr.  1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, termen care s-a împlinit în data de 31.01.2023, la ora 15:30.  

 L-a concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de șofer buldoexcavator în 

Compartimentul administrativ, s-au înscris un candidat, având formularul de înscriere nr. 

372/27.01.2023.  
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I. Selecția dosarelor 

Comisia de concurs s-a întrunit în data de 01.02.2023, ora 15 la sediul instituției organizatoare, 

cu datele de identificare prevăzute în antet, în vederea selecției dosarelor de înscriere la concurs. 

În urma verificărilor realizate s-a constatat îndeplinirea prevederilor art. 35 din actul normativ 

menționat supra, rezultatele probei constând în selecția dosarelor de concurs fiind consemnate în 

Procesul Verbal nr. 430/01.02.2023, afișat la sediul instituției organizatoare și pe pagina de internet 

www.primariasincai.ro. 

În urma selecției dosarelor, s-a constat că dosarul depus pentru ocuparea postului vacant din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Șincai, a întrunit condițiile specifice prevăzute, fiind 

declarat „ADMIS”.  

De asemenea, s-a realizat notificarea prin mijloace electronice de comunicare a candidatului 

admis. 

II. Proba scrisă 

Proba scrisă s-a desfășurat la sediul instituției, astăzi, 07.02.2023. 

La susținerea probei scrise s-a prezentat candidatul declarat „ADMIS„ la selecția dosarelor, 

având formularul de înscriere nr. 372/27.01.2023 .  

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării posturilor pentru care s-a 

organizat prezentul concurs de recrutare. 

Subiectele pentru proba scrisă s-au stabilit în baza bibliografiei și tematicii specifice fiecărui 

post, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților. 

Comisia de concurs constituită cu ocazia concursului de recrutare a stabilit subiectele și a 

alcătuit seturile de subiecte pentru proba scrisă, astăzi, 07.02.2023. 

S-au propus 2 variante de subiecte sub forma de întrebări care conțin 5 subiecte, sub forma 

redacțională.  

Seturile de subiecte au fost întocmite și agreate de către toți membrii Comisiei de concurs și au 

fost închise în plicuri sigilate, purtând ștampila Primăriei comunei Șincai.  

Comisia de concurs a stabilit punctajul maxim pentru fiecare subiect, care a fost comunicat 

candidaților odată cu subiectele și a fost afișat la locul desfășurării examenului.  

Înainte de începerea probei scrise s-a făcut apelul candidaților, în vederea îndeplinirii 

formalităților prealabile, respectiv verificării identității prin prezentarea cărților de identitate. 

Durata probei scrise a fost stabilită de către Comisia de concurs, respectiv timp de 2 ore.  
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La ora stabilită pentru începerea probei scrise, respectiv ora 10:00, Comisia de concurs a 

prezentat candidaților seturile de subiecte, și cu acordul acestora s-a extras varianta nr. I pentru 

concursul organizat cu ocazia ocupării funcției contractuale de execuție de șofer buldoexcavator.  

 În încăperea în care s-a desfășurat proba scrisă a concursului de recrutare, pe toată perioada 

derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților 

nu le-a fost permisă deținerea sau folosirea vreunui mijloc de informare sau a dispozitivelor electronice, 

ori a altor mijloace de comunicare la distanță. 

Lucrările au fost redactate, pe seturile de hârtie puse la dispoziție de către Primăria Șincai, 

numele acestora fiind sigilat înainte de începerea probei scrise.  

La finalizarea lucrării, cu încadrarea în timpul alocat probei scrise, candidații au predat Comisiei 

de examinare lucrarea scrisă, semnând borderoul special întocmit în acest  sens.  

Pentru proba scrisă punctajul a fost stabilit la 100 de puncte. Punctajele s-au acordat de către 

fiecare membru al comisiei de examen în parte, pentru lucrarea scrisă, și s-au notat în Borderoul 

individual alocat fiecărui membru în parte.  

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

acordate de fiecare membru al comisiei de concurs, conform fișelor individuale ale comisiei de concurs. 

Punctajul minim pentru promovarea probei scrise este de minim 50 de puncte.  

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă a examenului s-a făcut prin menționarea punctajului 

final al candidatului, prin afișare la locul desfășurării examenului, respectiv la sediul Primăriei Comunei 

Șincai. 

 Urmare a corectării și comunicării rezultatelor către candidat, acesta a fost declarat 

ADMIS, urmare a realizării unui punctaj de 58 de puncte.  

 

 III. Proba interviului 

 Urmare a depunerii unei solicitări de către candidat în vederea susținerii probei interviului în 

aceeași zi calendaristică și având în vedere acceptul acordat de către comisie, s-a procedat la susţinerea 

interviului de către candidatul declarat admis ca urmare a susținerii probei scrise, fapt pentru care s-a 

încheiat un proces verbal care evidențiază modalitatea de desfășurare a probei scrise, depus la dosarul 

constituit ca urmare a organizării concursului.  
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 Pentru notarea probei interviului punctajul a fost stabilit la 100 de puncte. Punctajele s-au 

acordat de către fiecare membru al comisiei de examen în parte, în conformitate cu criteriile stabilite, 

și s-au notat în borderoul individual de notare. 

 Urmare a susținerii interviului, candidatul având formularul de înscriere nr. 372/27.01.2023 a 

fost declarat admis, fapt pentru care s-a procedat la întocmirea raportului final al concursului. 

Față de cele de mai sus menționate, s-a procedat la încheierea prezentului proces verbal, astăzi 

07.02.2023, în 2 exemplare originale.   

 

Comisia de concurs: 

 

Preşedinte: Dunca Ioan                       ____________________ 

Membru: Domocș Maria                     ____________________ 

Membru: Pasztor Denisa Georgiana   ____________________ 

Secretar: Toma Dragoș                       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


