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Nr.1434/19.04.2019

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULLII
privind ocuparea functiei publice de inspector debutant, clasa I din cadrul

Administratiei Publice Locale Taut

Organizarea concursului la care se face referire inprezentul raport s-a desfasurat
in conformitate cu prevederile legii 188/1999- privind statutul functionarilor publici cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv Hotarareanr.6lll2008, pentru
aprobarea normelor de organizare si dezvoltare a carierei functionarilor publici
activitatea derulandu-se etapizat in conformitate cu legislatia pr ecizata.

In urma solicitarii avizului si instiintarii Agentiei functionarilor publici Bucuresti,
s-a purces la stabilirea probelor pentru concurs, a conditiilor de participare la concurs
specifice postului, bibliografia precum si membrii propusi pentru a face parte din
comisia de concurs si comisia de solutionarea a contestatiilor.

Prin actul administrativ nr.34l18.03 .2019 emis de catre primarul Comunei Taut
dl.prof. Lela Florin, s-au desemnat si nominalizatmembrii celor doua comisii respectiv
secretarii de comisii care vor asigura in conditii optime desfasuraea probelor de concurs.

A fost stabilit, in temeiul dispozitiilor legale ca desfasurarea concursului pentru
ocuparea functiei publice sa aiba loc in data de 19.04.2019, fapt publicat in Monitorul
oficial al Romaniei, partea a III si intr-un cotidian de larga circulatie, urmand capanala
data de 08.04.2019 sa fie inregistrate dosarele concurentilor.

Comisia de concurs desemnata,inbaza documentelor inregistrate la secretarul
comisiei de concurs, intrunita in data de 12.04.2019, atehnoredactat sub nr.1330
procesul verbal privind selectia dosarelor de concurs, respectiv comunicarea
candidatului admis (Boros Laura Marina) pentru a participa la proba scrisa a
concursului organizatla data de 19.04.2019 laAdministratia publica locala Taut.

Proba scrisa s-a desfasurat in data de 19.04.2019, incepand cu ora 9, in sala de
sedinta a Administratiei Publice Locale Taut. S-au prezentat in sala de concurs, membrii
comisiei de concurs desemnati si candidatul Boros LauraMarina, care a fost identificata
pebaza actului de identitate, urmand a i se prezenta de catre presedintele comisiei de
concurs modul de desfasurare a acestuia, respectiv timpul acordat pentru rezolvarea
subiectelor.

Au fost prezerrtate candidatului doua plicuri sigilate, care contin doua seturi de
subiecte pentru concurs. Candidatul a extras varianta 1, plicul cu numarul 1. Presedintele
comisiei dupa extragere, aprezentat subiectele la varianta 1(extrasa), comunicand pentru
consemnare, ca durata probei scrise este de doua ore, intre orele 9-11. S-a consemnat in
raportul final prin grija secretarului comisiei de concurs, toate precizarrle facute,
respectiv obiectiunile ridicate' 
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Pe durata desfasurarii probei scrise nu au existat probleme.
Lucrarea s-a predat de catre candidat-Boros LauraMarina-la ora 10,30. Candidatul

nu are obiectiuni cu privire la desfasurarea concursului. Secretarul comisiei de concurs a
preluat lucrarea urmand a fi predata comisiei de concurs pentru notarea acesteia in
conformitate cu legislatia prev azuta.

Comisia dupa preluarea lucrarii, trece la corectarea acesteia in vederea stabilirii
punctajului.

Rezultatul punctajului final, al concursului la proba scrisa este de 76,5 puncte.
Comunicarearezultatului la proba scrisa s-a facut prin grija secretarului comisiei de

concurs, candidatul fiind instiintat ca proba, interviu va ayea loc la ora 14.
La oru stabilita pentru interviu comisia de concurs impreuna cu candidatul, au

stabilit planul de interviu respectiv desfasurarea acestei probe pebazacriteriilor de
evaluare.

Rezultatul punctajului final, in urma interviului, cu privire la abilitatile de
comunicare, motivatia candidatului si comportamentul in caz d.e crizaeste de 87,2
puncte.

Ca urmare a desfasurarii concursului, membrii comisiei de concurs, declara
candidatul admis, in urma celor doua probe sustinute totalizand.un numar de 81,85
puncte, drept pentru care s-a tehnoredactatprezentul raport in vederea comunicarii.

Comisia de concurs : -Presedinte -Imelda Krieger
-Membrii -Halmagean Rodica
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