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LIS1:4
privind rezultatul probei scrise

susţinută în data de 04.12.201 7, ora 10,00, pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată la
sediul unităţii, din cadrul Compartimentului Relatii cu Publicu,

pe perioadă nedeterminat ă:

1 post - Consilier Gr.I:
Având i'n vedere prevederile art. 30 alin. r3j din Hot ărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea

Regu lamentului-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 şi completările ulterioare:
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Numele Punctajul Rezultatul probei

NI'. şi Funcţia Locul de muncă Obţinut la scrise
Prenumele proba ADMISIRESPINS

scriaă

1post - Consilier Gr.I
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• Candidatul declarat " ADMIS" va susţine interviul În data de 08 .12.2017 ora 1000
, la sediul

Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Verificarea identităţii candidatului se face pe baza cărţii de
identitate, cărţii electronice ele identitate, cărţii de identitate provizori e sau a buletinului de identitate,
aflate În termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care
nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii

de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi;

•

•

•

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestatie În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării

rezultatului probei scri se , respectiv În data de 06.12.2017 ora 1500 la secretarul comisie i de
soluţionare a contestaţiilor, Ee. PANTEA SILVANA-IRINA, la Serviciul Resurse Umane, in
conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea Guvemului nr. 286/201 1, cu modificările şi

completări le ulterioare;
Candidaţii declaraţi " RESPINS" sunt rugaţi sa se prezinte la Servo R.U .N.O.S, pentru a ridica
dosarul de concurs.
Afişat astăzi, 05.12.2017 ora 15,00 ora atât la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cât şi pe
pag ina de internet a instituţiei: www.spitaluljudeteanresita.ro

Secretar comisie concurs,
Ee. PANTEA SILVANA-IRINA

''72 L~...
/~


