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Nr. 20722 din 23.07.2021 

 

 

RAPORT FINAL 

al examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul 

contractual propriu din cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod 

 

 

Anunțul privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei 

deținute pentru personalul contractual propriu din cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod a fost publicat la avizierul și pe site-ul Primăriei comunei 

Bod, întocmindu-se Procesul verbal de afișare nr. 19854 din data de 09.07.2021. 

În anunțul afișat la avizierul Instituției au fost specificate : 

• Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs 

• Condițiile specifice necesare promovării în treaptă profesională imediat superioară celei deținute 

• Criteriile de evaluare a candidaților 

• Bibliografia pentru concurs 

• Metodologia de desfășurare a examenului 

La concurs s-a înscris un singur candidat, respectiv domnul Dan COMAN, cu formularul de înscriere nr. 

20137/14.07.2021, angajat cu contract individual de muncă pe postul de muncitor necalificat, treaptă 

profesională II – îngrijitor spații verzi. 

l . SELECTIA DOSARELOR 

Comisia de concurs constituita conform Dispoziției nr. 183/07.07.2021 s-a întrunit în data de 16.07.2021, la 

sediul Primăriei comunei Bod, în vederea selecționării dosarelor de concurs depuse. 

Dosarul a fost depus în termenul stabilit prin anunțul de concurs, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data publicării anunțului la sediul Primăriei comunei Bod. 

În urma verificării dosarului de înscriere comisia a constatat că au fost îndeplinite prevederile art. 41 din HG 

nr. 286/2011 cu privire la condițiile de participare la examenul de promovare în treaptă profesională imediat 

superioară celei deținute și a anunțat obținerea următorului rezultat : 

 

1. Dan COMAN - ADMIS 

Rezultatul selecției dosarelor a fost consemnat în procesul verbal nr. 20317 din 16.07.2021 și a fost afișat la 

avizierul și pe site-ul instituției Primăriei comunei Bod. 

II. PROBA PRACTICĂ 

La susținerea probei practice s-a prezentat candidatul declarat „ admis” la selecția dosarelor, respectiv, 

domnul Dan COMAN pentru postul de muncitor necalificat, treaptă profesională I– îngrijitor spații verzi. 

Prin proba practică se testează abilitățile și aptitudinile practice necesare ocupării postului pentru care s-a 

organizat examenul. 

Proba practică s-a desfășurat pe baza unui plan stabilit de comisia de examen, care a inclus următoarele 

criterii de evaluare : 

• Capacitatea de adaptare 
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• Capacitatea de gestionare a situațiilor dificile 

• Îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice 

• Capacitatea de comunicare 

• Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei    practice. 

Comisia de examen a stabilit punctajul maxim pentru fiecare subiect. 

Înainte de începerea probei practice s-a făcut apelul candidatului, în vederea îndeplinirii formalităților 

prealabile, respectiv verificarea identității pe baza cărții de identitate. Durata probei practice a fost stabilita de 

comisia de examen, respectiv timp de 1,00 oră. Pentru proba practică punctajul a fost stabilit la 100 puncte, 

conform Anexei I la procesul verbal nr. 20721din23.07.2021. 

Punctajele s-au acordat de către fiecare membru al comisiei de examen în parte, pentru  candidat, și au fost 

notate în borderourile de notare Anexa II la procesul verbal nr. 20721 din23.07.2021. 

Acordarea punctajului pentru proba practică s-a făcut pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de 

fiecare membru al comisiei de examen. Punctajul minim pentru promovarea probei practice este de 50 puncte. 

Comunicarea rezultatelor s-a făcut prin menționarea punctajului final al candidatului în centralizatorul Anexa 

III la procesul verbal nr. 20721 din23.07.2021, afișat la locul desfășurării concursului, respectiv sediul Primăriei 

comunei Bod. 

Candidatul Dan COMAN a fost declarat ADMIS la proba practică, obținând 70.00 puncte din totalul de 100. 

Având în vedere cele expuse mai sus, comisia de examen declară ADMIS pe postul contractual de execuție de 

muncitor necalificat, treaptă profesională I – îngrijitor spații verzi, în cadrul Compartimentului Gospodărire 

Comunală pe domnul Dan COMAN care a obținut punctajul final de 70.00 consemnând rezultatul final în 

CENTRALIZATOR — Anexa la raportul final, după cum urmează : 

 

Nr.crt. Numele și 

prenumele 

Punctajul obținut la 

proba practică 

Punctajul final  Calificativ 

1 Dan COMAN 70.00 70,00 ADMIS 

 

Drept urmare, s-a încheiat prezentul Raport final ce cuprinde rezultatele finale ale examenului pentru 

promovarea în treaptă profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual propriu 

din cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, 

respectiv muncitor necalificat, treaptă profesională I – îngrijitor spații verzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de examen: 

 

Președinte: Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimar _________________________________________________________________ 

 

Membru: Ion POROȘNICU, Administrator platformă comunală __________________________________________________ 

 

Membru: Flavius-George GORGAN, Inspector de specialitate, Compartimentul Tehnic și Mediu ________________ 

 

Secretar: Magdalena VARGA, Inspector, Compartimentul Resurse Umane, Serviciul Economic __________________ 


