
ROMÂNIA           
JUDEȚUL  PRAHOVA           
COMUNA GURA VADULUI 
PRIMĂRIA 
NR. 2260 DIN 08.06.2022 

Proces-verbal 
încheiat astăzi 08.06.2022 

 
Comisia de examen/concurs, numită prin Dispoziția  nr. 49 din 24.05.2022, a procedat la 

verificarea competenţei profesionale în cadrul probei scrise – organizată pe data de 07.06.2022 
şi/sau a probei practice organizat în data de 07.06.2022, a candidatului înscris la examenul pentru 
promovarea personalului contractual în funcţia de execuţie de muncitor din cadrul 
compartimentului servicii locale. 

Componenţa comisiei de examen/concurs este următoarea: 
Preşedinte:  -   Anghelina Luiza Laura  

               Membri :  -  Toloancă Ion  
-     Irimia Ion  . 

Secretariatul comisiei de examen este asigurat de către Stan Adriana Cristina - consilier. 
A participat la proba scrisă: 

-Ardeleanu George - dosar nr. 2090/26.05.2022, care potrivit procesului verbal nr. 2179 
din 03.06.2022, îndeplineşte condiţiile de participare la examen. 
 Pentru lucrarea scrisă au fost formulate 2 variante de subiecte, din care a fost extras plicul 
cu varianta nr. 1, ce cuprinde şi punctajul stabilit de către comisia de examen pentru fiecare 
subiect în parte.  
 La finalizarea probei scrise, membrii comisiei de examen au stabilit baremul detaliat de 
corectare a subiectelor . 
 Punctajul minim pentru promovarea probei scrise şi/sau probei practice este de 50 de 
puncte/70 de puncte. 
  În urma verificării răspunsurilor date la subiectele extrase pentru lucrarea scrisă, comisia 
de examen a acordat candidatului - 65  puncte, punctaj cu care a promovat proba scrisă. 
  Proba practică s-a desfăşurat conform planului probei, candidatul Ardeleanu George 
obţinând la această probă –  100  puncte, punctaj cu care a  fost declarat „ADMIS”. 
  

Astfel, rezultatele finale ale concursului sunt: 
Nr. 
crt. 

Nume şi prenume candidat Punctaj obţinut Rezultat final 
examen 

promovare 
Lucrare scrisă Proba practică Total 

1 ARDELEANU 
GEORGE 65 100 165 82,5 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  

 
COMISIA DE CONCURS: 

Preşedinte: - Anghelina Luiza Laura ________________ 

Membri: 
Toloancă Ion  _________________ 
Irimia Ion  _____ _______________ 

 
Secretar comisie, 

STAN ADRIANA CRISTINA 
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