TEATRUL “MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI
BD. MIHAI EMINESCU, NR. 48, ROMÂNIA
Tel.(Fax): 0231 / 51.21.84; 0231 / 51.39.48
CUI: 3372513 ; e-mail: teatrul_botosani@yahoo.com
Nr. 550 / 27.10.2021
RAPORT FINAL
Încheiat astăzi, 27.10.2021, în urma desfăşurării examenului de ocupare
a unui post vacant de execuție
Secretar P.R.
Conform prevederilor legale în vigoare, s-a procedat la efectuarea publicității concursului,
prin: afișare la avizierul instituţiei în data de 24.09.2021; în Monitorul Oficial al României, partea a
III-a, nr. 938 din 24.09.2021; raportare a situaţiei privind locurile de muncă vacante la AJOFM
Botoșani nr. 36921/27.09.2021.
În perioada 27.09.2021 – 08.10.2021 nu s-au îndeplinit condiţiile de desfăşurare a
concursului, nefiind depuse dosare de înscriere.
În data de 8 octombrie 2021, ora 14, s-a afişat anularea concursului.
Încheiat astăzi, 27.10.2021.

Nr. 551 / 27.10.2021
RAPORT FINAL
Încheiat astăzi, 27.10.2021, în urma desfăşurării examenului de ocupare
a unui post vacant de execuție
Croitor
Conform prevederilor legale în vigoare, s-a procedat la efectuarea publicității concursului,
prin: afișare la avizierul instituţiei în data de 24.09.2021; în Monitorul Oficial al României, partea a
III-a, nr. 939 din 24.09.2021; raportare a situaţiei privind locurile de muncă vacante la AJOFM
Botoșani nr. 36921/27.09.2021.
În perioada 27.09.2021 – 08.10.2021 s-a primit un dosar de înscriere, având nr. de
înregistrare 157 / 08.10.2021.
În data de 11.10.2021 a avut loc selecția dosarelor, candidatul îndeplinind condițiile
generale și specifice, fiind declarat admis pentru proba scrisă.
În data de 18.10.2021 a avut loc proba scrisă, în urma căreia candidatul a obținut 75 de
puncte, fiind declarat admis pentru proba practică.
În data de 19.10.2021 a avut loc proba practică, candidatul obținând 43,33 puncte, fiind
declarat respins. Candidatul nu a depus contestaţie în termenul de 24 de ore prevăzut de la data
afişării rezultatului probei practice.
Secretarul Comisiei afișează astăzi, 27.10.2021, tabelul conţinând rezultatele finale ale
examenului, candidatul fiind declarat respins.
Încheiat astăzi, 27.10.2021.

Nr. 552 / 27.10.2021
RAPORT FINAL
Încheiat astăzi, 27.10.2021, în urma desfăşurării examenului de ocupare
a unui post vacant de execuție
Cizmar
Conform prevederilor legale în vigoare, s-a procedat la efectuarea publicității concursului,
prin: afișare la avizierul instituţiei în data de 24.09.2021; în Monitorul Oficial al României, partea a
III-a, nr. 939 din 24.09.2021; raportare a situaţiei privind locurile de muncă vacante la AJOFM
Botoșani nr. 36921/27.09.2021.
În perioada 27.09.2021 – 08.10.2021 s-a primit un dosar de înscriere, având nr. de
înregistrare 156 / 08.10.2021.
În data de 11.10.2021 a avut loc selecția dosarelor, candidatul îndeplinind condițiile
generale și specifice, fiind declarat admis pentru proba scrisă.
În data de 18.10.2021 a avut loc proba scrisă, în urma căreia candidatul a obținut 98,33
puncte, fiind declarat admis pentru proba practică.
În data de 19.10.2021 a avut loc proba practică, candidatul obținând 100 de puncte, fiind
declarat admis pentru interviu.
În data de 21.10.2021 a avut loc interviul, candidatul obținând 100 de puncte, fiind declarat
admis.
Secretarul Comisiei afișează astăzi, 27.10.2021, tabelul conţinând rezultatele finale ale
examenului, candidatul fiind declarat admis.
Încheiat astăzi, 27.10.2021.

Nr. 553 / 27.10.2021
RAPORT FINAL
Încheiat astăzi, 27.10.2021, în urma desfăşurării examenului de ocupare
a unui post vacant de execuție
Recuziter
Conform prevederilor legale în vigoare, s-a procedat la efectuarea publicității concursului,
prin: afișare la avizierul instituţiei în data de 24.09.2021; în Monitorul Oficial al României, partea a
III-a, nr. 939 din 24.09.2021; raportare a situaţiei privind locurile de muncă vacante la AJOFM
Botoșani nr. 36921/27.09.2021.
În perioada 27.09.2021 – 08.10.2021 s-a primit un dosar de înscriere, având nr. de
înregistrare 151 / 04.10.2021.
În data de 11.10.2021 a avut loc selecția dosarelor, candidatul îndeplinind condițiile
generale și specifice, fiind declarat admis pentru proba scrisă.
În data de 18.10.2021 a avut loc proba scrisă, în urma căreia candidatul a obținut 70 de
puncte, fiind declarat admis pentru interviu.
În data de 21.10.2021 a avut loc interviul, candidatul obținând 100 de puncte, fiind declarat
admis.
Secretarul Comisiei afișează astăzi, 27.10.2021, tabelul conţinând rezultatele finale ale
examenului, candidata fiind declarată admisă.
Încheiat astăzi, 27.10.2021.
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Nr. 555 / 27.10.2021
Rezultate finale
la examenele organizate pentru ocuparea posturilor vacante de execuție
Secretar P.R., Croitor, Cizmar, Recuziter
Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Anexă la H.G. nr. 286/2011, modificată
și completată prin H.G. nr. 1027/2014, comisiile de examinare comunică următoarele rezultate
finale:
Nr.
crt.

Postul
vacant

1. Secretar P.R.
2. Recuziter
3. Cizmar
4. Croitor

Nr. dosar
---------151 /
04.10.2021
156 /
08.10.2021
157 /
08.10.2021

Probe concurs
Selectie Proba
Proba
dosare scrisa practica

Interviu

Rezultat
final

Obs.

---------

-------

----------

----------

ANULAT

Lipsă
dosare

Admis

70,00

----------

100

85,00

ADMIS

Admis

98,33

100

100

99,44

ADMIS

Admis

75,00

43,33

----------

----------

RESPINS

Candidații declarați admiși se vor prezenta la post în termen de maximum 15 zile de la data
afișării, conform art. 40, alin. (1) din H.G. nr. 286 / 2011.
Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatii declarati
admisi la concurs pot 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 şi în lipsa unei înştiinţări, postul este declarat vacant.
Candidații declarați respinși sunt așteptați să ridice dosarele de înscriere.
Afişat astăzi, 27.10.2021, la sediul Teatrului ,,Mihai Eminescu”, Botoşani.

