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Rezultatul probei scrise  
din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de 

inspector clasa I gradul profesional principal la Compartimentul Patrimoniu, GIS, cadastru 

 

 
Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de 

concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

 

Nr. 

crt. 

Numarul de 

inregistrare 

atribuit 

dosarului de 

inscriere la 

concurs 

Punctajul 

lucrării 

Rezultatul 

probei scrise 

 

1 24438 31,33 RESPINS 

2 26869 69,67 ADMIS 

 

▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore 

de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, 

care se depune la registratura instituţiei sau se transmite la urmatoarea adresa de e-mail: 

secretariat.concurs@primaria-dumbravita.ro. 

▪ Afişat astăzi, 13.03.2023 ora 15 la locul de desfășurare al concursului si pe pagina de internet 

a Primăriei comunei Dumbrăvița. 

▪ Pentru candidații admiși la proba scrisă, proba de interviu se va desfășura în data de 

16.03.2023 la sediul Primăriei comunei Dumbrăvița cu începere de la ora 10. 
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PROCES – VERBAL 

Proba scrisa 

din data de 13.03.202 

 

 

 In data de 13.03.2023 la ora 10 in Sala Consiliu de la sediul Comunei Dumbrăvița,  secretarul 

comisiei de concurs a verificat cărțile de identitate ale candidaților.  

In prealabil, pe baza listelor cu subiectele propuse de fiecare membru, din bibliografia de 

concurs anexata  la Raportul final al concursului, s-a procedat la întocmirea a 2 seturi, anexate, de 

subiecte şi la stabilirea punctajului maxim pentru fiecare subiect. Acestea au fost închise în plicuri 

sigilate purtând ştampila institutiei. 

 Lucrarile au fost redactate de candidati pe seturile de hârtie asigurate de organizatorul 

concursului, purtând ştampila acestuia pe fiecare filă. 

 Pentru promovarea probei scrise este necesara obtinerea a minim 50 de puncte, aspect care  s-

a comunicat candidatului. 

Pentru proba scrisă s-au alocat 3 ore avand in vedere complexitatea subiectelor, cu incepere 

de la ora 10,09. După finalizarea lucrărilor de către candidați, la predarea acestora către membrii 

comisiei de concurs, fost semnat borderoul de predare consemnandu-se numarul de pagini scrise.  

 Membrii comisiei de concurs au stabilit baremul detaliat, anexat, de corectare a subiectelor 

care a fost afişat la avizierul institutiei anterior corectării lucrărilor. 

 Lucrarile au fost corectate în data 13.03.2023, întocmindu-se pe baza punctajelor acordate de 

fiecare membru, centralizatorul probei scrise.  

Rezultatul probei scrise continand punctajele obţinute de catre candidat a fost comunicat prin 

afisare la locul de organizare al concursului si postare pe pagina de internet a institutiei in data de 

13.03.2023 la ora 15. 
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Presedinte MARINCHI RAMONA-

DIANA 

Secretar general UAT Dumbravita  

Membru CARJAN ROXANA Sef birou, Comuna Dumbravita  

Membru ADAM CRISTINA ANDREIA Inspector, clasa I gradul profesional 

superior, Comuna  Dumbravita 

 

Secretar GAL ENIKO Inspector clasa I gradul profesional 

superior, Comuna Dumbravita 

 

 

 

 


