ANEXA NR. 2.5 LA REGULAMENT

PROCES VERBAL
–proba scrisă -

Încheiat astăzi……………., privind desfăşurarea probei scrise la concursul
organizat în data de ………… pentru ocuparea postului/posturilor vacant(e)/temporar
vacant(e) de ………. din cadrul ……..……………..
Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. ……………., s-a întrunit în data de
………, la ora ………… în vederea stabilirii subiectelor, pe baza tematicii de concurs,
şi au alcătuit seturile de subiecte pentru proba scrisă a concursului.
Variantele de subiecte sunt anexate la Procesul-verbal. Fiecare variantă a fost
semnată de membrii comisiei de concurs, introdusă în plic, sigilată şi ştampilată cu
ştampila unităţii (ştampila Compartimentului de Resurse Umane dacă există).
La ora ….., Comisia de concurs a intrat în sala stabilită pentru desfăşurarea
probei scrise şi a făcut apelul nominal al candidaţilor, respectiv a verificat identitatea
fiecărui candidat, pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de
identitate provizorie sau a buletinului de identitate, după caz. S-a consemnat de către
secretarul comisiei de concurs prezenţa în sală a tuturor candidaţilor.
La ora …., Comisia de concurs a prezentat candidaţilor seturile de subiecte si
a invitat un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. Astfel s-a extras
varianta nr. ….. .
Comisia de concurs a stabilit punctajul maxim pentru fiecare subiect şi a fost
comunicat odată cu subiectele.
Secretarul Comisiei de concurs a înmânat fiecărui candidat un număr de ……
file stampilate cu stampila unităţii în vederea redactării lucrării scrise.
Comisia de concurs a procedat la sigilarea fiecărei lucrări, după înscrierea
numelui în coltul din dreapta sus de către fiecare candidat.
La ora …, Comisia de concurs a comunicat candidaţilor că timpul de redactare
a lucrărilor scrise este de ……… ore , respectiv până la ora ………….
La expirarea timpului alocat redactării lucrărilor, fiecare candidat a predat
lucrarea scrisă, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
Comisia de concurs a procedat la corectarea lucrărilor scrise, la notarea
acestora în borderoul de notare şi a decis acordarea următoarelor punctaje pentru
proba scrisă (secretarul Comisiei de concurs consemnând desigilarea lucrărilor scrise
după corectarea acestora):
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Au fost declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50
de puncte, în cazul funcţiilor de execuţie şi candidaţii care au obţinut minimum 70 de
puncte, în cazul funcţiilor de conducere.
Secretarul comisiei de concurs va afişa punctajele obţinute de candidaţi la proba
scrisă şi rezultatele la contestaţiile depuse la aceasta, după caz, la sediu şi pe pagina de
internet a instituţiei.
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