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ANEXA nr. 2B la Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul8):   

Inspector, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Asistență Socială, din Aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Șincai 

Informaţii privind selecţia dosarelor:  

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Șincai, județul Mureș, s-a 

împlinit la data 07.03.2023.  

Data selecţiei dosarelor: 08.03.2023, ora 14:00 

Numele şi prenumele 

candidatului 
Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului 

Micu Andreea - Cristina ADMIS 
Dosar complet, îndeplineşte 

cerinţele postului 

Observaţii formulate de către membrii comisiei: 

Informaţii privind proba scrisă: 

Data şi ora desfăşurării probei scrise: 20.03.2023, ora 10:00 

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: 

Numele şi prenumele 

candidatului 
Punctajul final al probei scrise Rezultatul***) 

Micu Andreea - Cristina 79.58 ADMIS 

Informaţii privind interviul 

Data şi ora desfăşurării interviului: 20.03.2023, ora 12:18 

Numele şi prenumele 

candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul***) 

Micu Andreea - Cristina 100 ADMIS 

 

 

 

 

 

Rezultatul final al concursului 

Funcţia publică: Inspector, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Asistență 

Socială, din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Șincai 
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Numele şi prenumele 

candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***) 

Micu Andreea - Cristina 

179.58 

Medie pondrată: 89.79 ADMIS 

Comisia de concurs: Semnătura 

1. Dunca Ioan – Secretar General - Comuna Râciu  

2. Domocoș Maria – Secretar General - Comuna Ceuașu de 

Câmpie 
 

3. Pasztor Denisa - Georgiana – Secretar General - Comuna 

Ceuașu de Câmpie 
 

 

Secretarul Comisiei de concurs: Toma Dragoș 

Semnătura: 

 

  
__________ 

7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs. 

8) Se vor menţiona: denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul 

autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul. 

***) Se va completa cu menţiunea "admis", respectiv "respins". 

 


