CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Centrul Municipal de Cultură Arad
.
Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare

Nr.4197/07.12.2020

Borderou de notare a rezultatelor
obţinute de către candidați în urma susţinerii probei scrise
la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut
organizat în data de 07.12.2020
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Nr. dosar/data

Punctaj
Proba
Scrisă

Admis/Respins

Oservații

Compartimentul Contabilitate, Achiziții Publice
Promovare în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal
1 Popoviciu
94
Admis
Bianca- 3865/11.11.2020

Daniela
Serviciul Activități Culturale - Compartimentul Organizare Evenimente Culturale și Sportive
Promovare în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal
1

Potrovita Camelia Dana

3866/11.11.2020

92

Admis

Notă :
* Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru
ocuparea funcţiei publice de execuție.
** Sunt declaraţi admişi la proba interviului candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție.
Candidații admiși la proba scrisă se pot prezenta în data de 08.12.2020, ora 10 :00, la sediul
Centrului Municipal de Cultură Arad, str. Bld. Revoluției, nr. 97, ap.4, în vederea susţinerii probei
de interviu.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula și depune contestație în termen
de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului obținut la proba scrisă, la sediul Centrului
Municipal de Cultură Arad, Bd. Revoluției, nr. 97, ap.4, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs pe baza
următoarelor criterii de evaluare:
a) abilităţile de comunicare;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) abilităţile impuse de funcţie;
d) motivaţia candidatului;
e) comportamentul în situaţiile de criză.
COMISIA DE CONCURS:
PREȘEDINTE: Cană Daniel _________________
MEMBRII:

Han Daniela __________________
Papp-Balint Viorica ____________

Întocmit: Focșan Nadina - secretar comisie
Afişat azi 07.12.2020, ora :14:00
_________________________________________________________________________________________
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