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PROCES VERBAL

Incheiat azi,07,l1.2018 in urma incheierii desfasurarii examenului de promovare in
grad profesional a unui CONSILIER IIo la gradul de CONSILIBR

I

In conformitate cu prevederile H.G.nr.286l20lt- pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,modificata si completata, Legii

cadru 28412010 precum si in baza aprobarii Comitetului director, s-a organizat si desfasurat la sediu
unitatii, examen de promovare in grad professional. consilier Il la gradul de consilier I.in cadrul
Serviciului Achizitii Publice-Contractare, Examenul s-a desf-asurat in mai multe etape, astfel:
-publicarea anuntului -confbrm normelor impuse de HG 2861201I modit'icata si completata, in data de

24.t0.20t8
-primirea si aprobarea cererilor de inscriere- etapa incheiata la data de 25. 1 0.20 I 8
-proba scrisa- sustinuta in data de

- comunicarea rezultatelor

-

07

.l

I .2018

07. I L201 8

La examenul organizat astfel si-a depus cererea de participare titularul postului- d-l Dinca

Ovidiu-Flavius, fiind admis la selectia dosarelor, candidatul indeplinind conditiile legale pentru
participare.

In data de 07. I I .201 8 s-a desfasurat proba scrisa a examenului, unica proba a examenului.pentru
proba scrisa, fiecare membru al comisiei a propus un numar de 2 subiecte, stabilite in dimineata

examenului pebaza tematicii si bibliografiei afisate iar lista cu cele 6 subiecte a fost pusa la dispozitia
candidatului, la ora 9,00 , acesta alegindu-si un subiect din lista, pentru proba scrisa, respectiv subiectul
nr.3- Definiti , asa cum este prevazut de art.l

l3 din L

98120I6-Procedura simplificata. Termenul de

lucru a fost stabilit la2 ore.
Pe tot parcursul desfasurarii examenului , nu s-au inregistrat incidente , nu au bxistat

plingeri/sesizari din partea candidatului sau membrilor comisiei

.

In urma comunicarii rezultatelor, candidatul a declarat ca nu are nici un fel de contestatie.
In urma incheierii examenului si publicarii rezultatelor finale. d-l Dinca Ovidiu Flavius- consilier

II

a fost declarat

" PROMOVAT" in gradul f'rofesional consilie l, cu media generala9,46.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de examen

I

:

.EC.RADULESCU TRAIAN- presedinre-manager

2. EC.PURCARIN
3. EC.LALESCU

ILIE - membru- economist Serv.Achizitiipublice_

MIHAI - membru- Sef Serv.Manasementul calirarii

4.VASILE ANCA-MIHAELA- secretar- Sef SeTv.RUNOS

