
  JUDEŢUL BOTOŞANI 

 COMUNA POMÂRLA 

COMISIA DE EXAMEN 

    Nr. 4837 din 19.11.2020 

RAPORT FINAL 

încheiat astăzi 19.11.2020 

 

           Comisia de concurs a fost stabilită prin Dispoziţia primarului nr. 218 /26.10.2020,  

în următoarea componenţă  :   

    1.  Dr. Claudiu DOBRINCU                              -   președinte;  

    2.  Corina- Elena CHELARIU          -   membru; 

    3. Sergiu – Mihai ALBU                                    - membru; 

              Ioana RUSU                                        -   secretar. 

 

                 Postul vacant  pentru care se organizează examen este: 

ASISTENT MEDICAL ȘCOLAR 

                În urma procedurii de selecţie a dosarelor a fost admis  pentru  susţinerea celorlalte 

două probe,  următor  candidat: 

        

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Hotărârea  

comisiei 

Observaţii 

1. MAXIN Costel ADMIS  

 

   În data de 19.11.2020, ora  08,00, comisia de concurs s-a întrunit în vederea  stabilirii 

subiectelor pentru proba scrisă. Au fost stabilite 2 variante de subiecte a câte 3 intrebari. 

        Înaintea începerii probei scrise, secretarul comisiei a constatat prezenţa candidatului şi 

a verificat identitatea acestuia.  

La ora 1000, membrii comisiei au prezentat candidatului plicurile conţinând cele două 

variante de subiecte, iar acesta  a extras varianta de subiect cu nr. 2 .  

Membrii comisiei au stabilit modul de acordare a punctajului pentru fiecare subiect, 

conform baremului detaliat de corectare a subiectelor. 

         Timpul acordat pentru proba scrisă a fost de 2 ore. După expirarea timpului acordat 

pentru proba scrisă, lucrările au fost predate secretarului comisiei, candidatii  semnând  în 

borderoul de predare/primire întocmit. 

         Comisia de concurs s-a întrunit pentru corectarea lucrării scrise, rezultatele fiind înscrise 

în Fişa individuală de notare întocmită în acest sens.  

Rezultatul obţinut de candidat la proba scrisă  este: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul 

obţinut  

Hotărârea comisiei 

 

1  MAXIN Costel 81 Admis  

          

         Anunţul privind rezultatul probei scrise a fost afişat la sediul Primăriei Comunei Pomârla, 

cu termen de contestaţie de cel mult o zi lucrătoare de la afişare. 



          După afişarea rezultatelor, candidatii s-a prezentat la secretarul comisiei şi a depus cererea 

nr. 4832/19.11.2020, declarând că este de acord cu punctajul acordat şi că nu va depune 

contestaţie, domnul MAXIN Costel exprimându-şi dorinţa ca proba interviului să se desfăşoare 

în ziua de 19.11.2020. 

          Ţinând cont de solicitarea candidatului, comisia a stabilit ca proba interviului să se 

desfăşoare în ziua de 19.11.2020, începând cu ora 1300 . 

    În cadrul probei interviului membrii comisiei au stabilit Planul de interviu pentru postul 

vacant de asistent medical școlar, care a fost afişat.  

    Candidatul a fost intervievat de către membrii comisiei, care au formulat întrebări pentru 

evaluarea criteriilor prevăzute la art. 24, alin. (2) din H.G. 286/2011, întrebările şi răspunsurile 

fiind consemnate  în anexele la  Raportul final. 

Rezultatele probei interviului, sunt consemnate în borderoul de notare întocmit pentru 

candidat, rezultatele probei fiind următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul 

obţinut 

Hotărârea comisiei 

1 MAXIN Costel 78 ADMIS 

      

Anunţul privind rezultatul probei interviului, la examenul organizat în ziua de 19.11.2020 

, pentru ocuparea postului vacant de asistent medical școlar, Primaria Comunei Pomârla, a fost 

afişat la sediul instituţiei, conform prevederilor legale. 

         Punctajele finale obţinute în urma susţinerii celor două probe sunt consemnate într-un 

centralizator, care a fost afişat, fiind următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Punctajul obţinut Punctaj final 

proba 

scrisă 

interviu Total 

 

1 

MAXIN Costel   

81 

 

78 

 

159 

79,5 

 

 

Domnul MAXIN Costel, având punctajul final de 79,5 puncte este declarat admis la 

examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical școlar, la Primaria Comunei 

Pomîrla, întrucât a obţinut un punctaj final peste minimul prevărut de H.G.R. 286/2001, 

respectiv 50 puncte.  

Prezentul raport final a fost întocmit în 2 exemplare, unul pentru dosarul de examinare, 

iar celălalt va fi înaintat Primarului Comunei Pomârla, judeţul Botoşani.  

 
COMISIA DE CONCURS: 

 

Dr. Claudiu DOBRINCU  __________________ 
 

             Corina – Elena CHELARIU __________________                                                        
 

     Sergiu –Mihai ALBU _________________ 

 

Secretar comisie, 

                                                    Ioana RUSU 


