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Nr. 25336 / 22.12.2022 

Proces - verbal 

 

Încheiat azi 22.12.2022, cu ocazia finalizării examenului de promovare în grad 

profesional pentru funcționarii publici din cadrul Compartimentului Strategii de 

management de proiecte cu finanțare internațională 

 

Procedura de organizare și desfășurare a concursului a respectat prevederile prevederile art. 

618 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ. 

Comisia de concurs a fost numită prin Dispoziția nr.364 din 18.11.2022, pentru examenul de 

promovare în grad professional pentru funcționarii publici din cadrul Compartimentului Strategii de 

management de proiecte cu finanțare internațională din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Sânpetru, având următoarea componență: 

1. Micu Ioana-Anca - Șef Birou Taxe și Impozite – Preşedinte 

2. Aftanasă Vetuța – Inspector asistent – membru 

3. Comănescu Cecilia-Vasilica – Consilier achiziții publice - membru 

Secretarul comisiei – Maniu Ioana-Georgiana - fără drept de vot în comisie  

Concursul a fost anunțat pe pagina de internet a instituției organizatoare si pe site-ul Agenției 

Naționale a Funcionarilor Publici în data de 18.11.2022, iar depunerea dosarelor de înscriere la 

concurs s-a desfășurat în perioada 18.11.2022 – 07.12.2022.  

 Au depus dosare de înscriere la concurs un număr de 1 (unu) candidați: 

Nr. 

Crt. 

 

 

NUMELE și PRENUMELE 

Nr. Dosar cf. art. 67^1 din HG 

nr.611/2008 

 

REZULTATUL 

SELECȚIEI 

 

Motivul respingerii 

dosarului 

 

1 

 

Dosar nr. 22922 

 

Admis  

 

-- 

     

Etapa a II-a a concursului – proba scrisă s-a desfășurat în data de 21.12.2022, ora 10.00, la 

locul stabilit prin anunț, în prezența comisiei de concurs, care a încheiat procesul verbal cu numărul 

25209/21.12.2022,  fiind prezenți următorii candidați: 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

NUME ȘI PRENUME CANDIDAT 

Nr. Dosar cf. art. 67^1 din HG 

nr.611/2008 

 

Punctajul obținut la 

proba scrisă 

 

Rezultat 

 

1. 
 

Dosar nr. 22922 

 

66 puncte 

 

Admis 

 

Etapa a III-a a concursului, interviul, s-a desfășurat în data de 22.12.2022, ora 10.00, la locul 

stabilit prin anunț, în prezența comisiei de concurs, care a încheiat procesul verbal cu numărul 



 

 România – Județul Brașov 
COMUNA SÂNPETRU 

Tel: 0268 360 028 / Fax: 0268 360 118 
 Str. Republicii, Nr. 655, CUI 4777175 

 contact@primaria-sanpetru.ro 
www.primaria-sanpetru.ro 

 
 

 

25335/22.12.2022, fiind admiși următorii candidați:  

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

NUME ȘI PRENUME CANDIDAT 

Nr. Dosar cf. art. 67^1 din HG nr.611/2008 

 

Punctajul obținut la proba 

interviu 

 

1. 

 

Dosar nr.22922 

 

100 puncte 
ADMIS 

 

 Concursul s-a desfășurat în conformitate cu planul interviului în prezența comisiei de concurs.  

 Fiecare membru al comisiei a notat în fișa individuală punctajele acordate la proba scrisă și 

proba interviu. Punctajele au fost centralizate, pentru proba scrisă în Borderou notare proba scrisă, 

iar pentru proba interviu în Borderou notare interviu. 

 Punctajul final obținut de candidații admiși a fost calculat ca medie aritmetică a punctajelor 

obținute la proba scrisă și proba interviu, în conformitate cu art.618, alin. (15) din O.U.G. nr. 57 / 

2019 privind Codul administrativ, conform tabelului următor: 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

NUME ȘI PRENUME CANDIDAT 

Nr. Dosar cf. art. 67^1 din HG nr.611/2008 

 

Rezultatul/punctajul final 

obținut la proba scrisă și 

interviu 

1. Dosar nr. 22922 83 puncte 

Admis 

  

Data 22.12.2022 

 

 

 


