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PROCES – VERBAL FINAL 
încheiat astăzi, la Instituţia Primăriei Ștefăneștii de Jos 

 
 

  
Astăzi, 29.04.2020, comisia de concurs de recrutare organizată pentru funcţia publică de 

execuție vacantă, în următoarea componenţă: 
 

- Doamna Gafton Andreea Corina – Secretar general UAT Ștefăneștii de Jos - președinte  
- Doamna Someșan Aurelia – Inspector Superior Primăria Ștefăneștii de Jos – membru 
- Doamna Dumitrache Ionela – Inspector Superior Primăria Ștefăneștii de Jos - membru 

 
 

a constatat că au fost parcurse toate etapele desfăşurării concursului de recrutare şi a procedat la 
stabilirea rezultatelor finale obţinute de către dommnul BABA COSTINEL – MATEAȘ care a 
participat la examenul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de 
Consilier achiziții publice, grad profesional Asistent – Compartiment Achiziții Publice și 
Derularea Contractelor 

 

În urma notării probei scrise şi interviului s-au obţinut următoarele rezultate: 
Numele şi prenumele 
candidatului 

Punctajul  
probei scrise 

Punctajul 
interviului 

Punctajul 
final al 

concursului 

Rezultatul 
final 

BABA COSTINEL  
MATEAȘ 

 
54 

 
87 141 ADMIS 

 
Prezentul proces – verbal, împreună cu dosarul de concurs, vor fi transmise secretarului comisiei de  
concurs în vederea întocmirii raportului final 
 
 
 
 
 
 

Comisia de concurs / examen : 
- Doamna Gafton Andreea Corina – Secretar general UAT Ștefăneștii de Jos - președinte  
- Doamna Someșan Aurelia – Inspector Superior Primăria Ștefăneștii de Jos – membru 
- Doamna Dumitrache Ionela – Inspector Superior Primăria Ștefăneștii de Jos - membru 

 
Secretar Comisie: 

  Doamna Grigore Liana Zenaida – Inspector Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos 
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