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PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 29.06.2022, ora 11:45, în cadrul ședintei comisiei de soluționare 
a contestațiilor depuse pentru concursul organizat în data de 24.06.2022 pentru 

ocuparea a două funcții contractuale vacante din cadrul Muzeului „ Vasile 
Ciurea” Fălticeni 

 
 
 

 Comisia de soluționare a contestațiilor depuse pentru concursul organizat în 
data de 24.06.2022 pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante din cadrul 
Muzeului „ Vasile Ciurea” Fălticeni, numită prin Dispoziția nr. 596/30.05.2022 emisă 
de primarul municipiului Fălticeni, s-a întrunit astăzi, 29 iunie 2022, ora 11:00, în 
termen legal, în vederea soluționării contestației depuse de către doamna Butnar Stela 
– Elena, marți, 28 iunie 2022, ora 15:50, înregistrată sub nr. 15119/28.06.2022. 
 În urma analizării aspectelor sesizate în cuprinsul contestației formulate de către 
doamna Butnar Stela – Elena cu privire la desfășurarea probei interviului, cât și a 
verificării dosarului de concurs, comisia a constatat că interviul s-a desfășurat conform 
procedurii legale, punctajele fiind acordate conform planului de interviu, întrebărilor 
formulate  și răspunsurilor la acestea și a hotărât RESPINGEREA contestației ca fiind 
nefondata. 
 Comisia menționeză că potrivit prevederilor art. 32, alin. 2 din HG nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-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, cu modificările și completările ulterioare, „În situaţia 
contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a 
interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau 
consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în 
termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 
contestaţiilor.” 
 Prezentul proces-verbal se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Fălticeni, 
precum și pe pagina de internet a instituției, astăzi, 29.06.2022, până la ora 15:00. 
 
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR: 

1. Secretar general municipiu, jr. Busuioc Mihaela – PREȘEDINTE____________ 
 

2. Conservator Muzeul Apelor ”Mihai Băcescu” Bucovineanu Clementina – 
MEMBRU______________ 
 

3. Cons. juridic  Ciocan Simona – Cristina –MEMBRU_______________ 


