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RAPORT FINAL
Încheiat astăzi, 17.12.2021, în urma desfăşurării concursului de ocupare a unui post vacant de execuţie Referent
Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, numită de către Manager, prin Decizia nr. 80/16.11.2021, se
întruneşte astăzi, 17.12.2021, ora 1400, în vederea încheierii raportului final. Conform prevederilor legale în vigoare, s-a
procedat la efectuarea publicității concursului, prin: afișare la avizierul instituţiei în data de 18.11.2021, în Monitorul Oficial
al României, partea a III-a, nr. 1182/18.11.2021, precum și prin raportare a situaţiei privind locurile de muncă vacante la
AJOFM Botoșani, nr. 43247/16.11.2021. În perioada 19.11.-06.12.2021 s-au primit un număr de 5 dosare de înscriere:
Nr.
Nr. înregistrare dosar
crt.
1.
220 / 26.11.2021
2.
225 / 02.12.2021
3.
214 / 24.11.2021
4.
208 / 24.11.2021
5.
230 / 03.12.2021
În data de 07.12.2021 a avut loc selecția dosarelor, candidaţii îndeplinind condițiile generale și specifice, fiind
declaraţi admişi pentru proba scrisă.
Nr.
Nr. înregistrare
Rezultat
Observaţii
crt.
1.
220 / 26.11.2021
ADMIS
---------------------2.
225 / 02.12.2021
ADMIS
---------------------3.
214 / 24.11.2021
ADMIS
---------------------4.
208 / 24.11.2021
ADMIS
---------------------5.
230 / 03.12.2021
ADMIS
---------------------În data de 14.12.2021 a avut loc proba scrisă, fiind înregistrate următoarele rezultate:
Nr.
Observații
Nr. înregistrare
Punctajul obţinut
crt.
1.
208 / 24.11.2021
98,33 puncte
ADMIS
2.
225 / 02.12.2021
95,00 puncte
ADMIS
3.
230 / 03.12.2021
41,67 puncte
RESPINS
4.
220 / 26.11.2021
33,33 puncte
RESPINS
5.
214 / 24.11.2021
30,00 puncte
RESPINS
În data de 16.12.2021 a avut loc proba interviului, fiind înregistrate următoarele rezultate:
Nr.
crt.

Nr. înregistrare

Punctaj obținut

Observații

208 / 24.11.2021
95 puncte
ADMIS
1.
225 / 02.12.2021
88,33 puncte
RESPINS
2.
Secretarul Comisiei afișează astăzi, 17.12.2021, tabelul conţinând rezultatele finale ale concursului, candidatul cu nr.
de înregistrare 208/24.11.2021 fiind declarat admis.
Rezultate obținute
Nr.
Punctaj
Nr. înregistrare
Observații
Selecție dosare
Proba
crt.
final
Interviu
(admis/respins)
scrisă
208 / 24.11.2021
1.
ADMIS
98,33
95,00
96,67
ADMIS
225 / 02.12.2021
ADMIS
95,00
88,33
91,67
RESPINS
2.
230 / 03.12.2021
ADMIS
41,67
--------RESPINS
3.
220 / 26.11.2021
ADMIS
33,33
--------RESPINS
4.
214 / 24.11.2021
ADMIS
30,00
--------RESPINS
5.
Candidatul declarat admis se va prezenta la post în termen de maximum 15 zile de la data afișării rezultatelor finale, conform art.
40, alin. (1) din H.G. nr. 286 / 2011. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat admis la
concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care
nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare. În cazul neprezentării la post în termen de maximum 15 zile de la data afișării şi în lipsa unei
înştiinţări, postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a
ocupa postul.
Încheiat astăzi, 17.12.2021, ora 1400.

