
PRIMĂRIA BAIA DE ARAMA 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 
NR /ojfy din u  .09-

AFIŞARE REZULTATE PROBA SCRISA

pentru examenul de transformare in clasa pentru postul de execuţie de Consilier 
,clasa I,grad asistent compartiment Relaţii cu Publicul-Arhiva din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Baia de Arama

Nr.
Crt.

Numele si 
prenumele 
candidatului

Funcţia publica Punctaj
proba
scrisa

OBS

1. 3718/10.09.2021 Consilier,clasa I,grad
asistent,compartiment Relaţii cu
Publicul-Arhiva.

74,66 ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate face contestaţie in termen de 
24 de ore de la afişare.
Afişat azi : 22.09.2021 orele 12,00

Comisia : Preşedinte: Bobei Ana Maria
Membru :Tarniceanu Claudia Miruţia 
Membru: Cioata Nicolae

SecretanDragota Marina



PRIMARIA BAIA DE ARAMA 
EXAMEN DE PROMOVARE

/tr- M ş /
^  'U  lA

PLAN DE INTERVIU

1 .Postul de execuţie funcţie publica pe durata nedeterminata pentru care s-a organizat 
examen:

1. Consilier,clasa I,grad asistent,compartiment Relaţii cu Publicul-Arhiva din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Baia de Arama

2.Data desfăşurării interviului :22.09.2021,ora 14,00

3. Locul desfăşurării interviului ;Primaria Baia de Arama

4. Conţinutul probei:

Criterii de evaluare Punctaje maxime
a)abilitati de 
comunicare

20

b)capacitatea de 
analiza si sinteza

25

c)abilitati impuse de 
funcţie

25

d)motivatia
candidatului

10

e)comportament in 
situaţii de criza

20

5. Promovarea interviului:obtinerea unui minim de 50 puncte.

6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu:prin afişare la locul desfăşurării 
interviului,stabilit la pct.3.

7. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute de candidate la interviu: prin afişare 
la locul desfăşurării interviului,stabilit la pct.3,in data de 22.09.2021.



8. Modalitatea de contestare : Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul obtinut la 
examenul de promovare a funcţiei publice se pot adresa instanţei de contencios 
administrativ,in condiţiile legii.

Comisia : Preşedinte: Bobei Ana Maria 
Membru : Tarniceanu Claudia 
Membru: Cioata Nicolae

lia Mtíruña ^
- \ mA.

Secretar:Dragota Marina



PRIMĂRIA BAIA DE ARAMA 
JUDEŢUL MEHEDINŢI
Nr din «2..J? U f? % o2/

AFIŞARE REZULTATE FINALE

pentru examenul de promovare in clasa pentru postul de execuţie de Consilier ,clasa 
I,grad asistent compartiment Relaţii cu Publicul -Arhiva din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Baia de Arama

Nr.
crt

Cod de 
înregistrare

Funcţia publica Punctaj
proba
scrisa

Punctaj
proba
interviu

Punctaj
final

OBS

1. 3718/10.09.2021 Consilier clasa 
I,grad asistent 
, compartiment 
Relaţii cu Publicul- 
Arhiva

74,66
puncte

92,00
puncte Wmpuncte

ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultate poate depune contestaţie la secretariatul comisiei
de contestaţii in termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 

Data :22.09.2021 orele: 16,00

Comisia : Preşedinte: Bobei Ana Maria
Membru :Tarniceanu Claudia Miruna 
Membru: Cioata Nicolae

/nruna^

SecretanDragota Marina


