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privind punctajele şi rezultatele la proba interviu si rezultatele finale 
pentru promovare in clasa în urma concursului din data de 2f.03.2020 
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Termenul de contestaţie este de 24 ore de la data afişărfi. 
Afişat azi:24.03.2020/ ora 14°0 -
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privind punctajele şi rezultatele objinute la proba interviu 
pentru promovarea in functia publica în urma concursului din data de 24.03.2020 
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Termenul de contestajie este de 24 ore de la data afişării. 
Afişat azi: 24. 03.2020 I ora 14 

Media Admis! 
obtinută Respins 

~ /00 J-1J1/rs 
.... 

-



PRIMĂRIA COMUNEI PERIŞOR 
Jude/ul Dolj 

ANU NT 
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Termenul de contestajie este de 24 ore de la data afişării. 
Afişat azi:24.03.2020 I ora1230 
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PLAN DE INTERVIU 

la concursul organizat pentru promovarea in clasa 

1 . Funcţia publica solicitata: 
Inspector clasa I grad profesional asistent la Compartimentului Financiar-Contabil taxe si 
impozite 
2. Data desfăşurării interviului : data 24.03.2020 ora 13°0 

3. Locul desfăşurării interviului:Primaria comunei Perişor 
4. Conţinutul probei : 
În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor 

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba 
scrisă . 

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua 
desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. 

Pentru fiecare criteriu de evaluare comisia a stbilit un barem de punctaj astfel : 
a) abilităţile de comunicare 20 puncte 
b) capacitatea de analiză şi sinteză 20 puncte; 
c) abilităţile impuse de funcţie 20 puncte; 
d) motivaţia candidatului; 20 puncte 
e) comportamentul în situaţiile de criză 20 puncte. 
Total punctaj -max 100 puncte 
5. Promovarea interviului : obţinerea unui minim de 50 de puncte 
6. Modalităţi de comunicare a planului de interviu : prin afişare la locul stabilit desfăşurării 
interviului . 
7. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute de la interviu : prin afişare la locul 
desfăşurării interviului . 
8.Modalitaea de contestare , 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie , care se depune la 
sediul Primăriei comunei Perişor , la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în 
termen de 24 de ore de la afiţarea rezultatelor . 

Comisia : 
Preşedinte 

Membrii: 
-Giubegeanu Corn~e·a Emilia 
- Popescu Viorica . 
- Tacu Anisoara 

~~nătura 

Secretar comisie , 
Du u Cecilia 
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