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pr ivind rezultatul prohci scrise

susţinută in data de 16.0-1.20 / 8. ora 10.00. pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminat ă la sediul
unităţii, din cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul,

peperioadă nedeterminată:

1 pOSI- Consilier Cr.l:
Având in vedere prevederile an. 30 alin. (3) din Hot ăr ârea Guvernului fir. 2;16/201J pentru aprobarea Regulamentului

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţii lor

contractuale ş i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imed iat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ş i complet ările ulterioare:

Numele Pu netajul Rezultatul prob ei
Nr. ,1 functia Loc ul de RIUD cA O btinut la sense

Pr enumele proba A I) :\ I ISIRESPI~S

scnaă

J post - Consilier Gr.I

I Nl\fIRCEAG Consilier COMP.RELATII CU 19.5 pun cte RESPINS
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Candidatul declarat " AUMIS .. va susţ i ne interviul in data de 20.04.21118 ora 1Uoo, la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Reşiţa . Verificarea identită ţi i candidatului se face pe baza cărţii de identitate. cărţ i i

electronice de identitate. cărţi i de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate În termen de
valabilitate. Cand i daţ i i care nu sunt prezenţ i la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada
ident ităţ i i prin prezentarea cărţ i i de identitate, cărţi i electronice de identitate. cărţ ii de identitate provizorie sau
a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi ;

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării

rezultatului probei scrise, respect iv in data de 18,O·t2018 ora 1500 la secretarul comisiei de soluţ ionare a
contestaţi i lor, Ee. PANTEA SILVANA-IRINA, la Serviciul Resurse Umane, În eonfonnitate cu prevederile
act. 31 din Hot ărârea Guvernului nr. 2861201 1, cu modifică rile ş i completările ulterioare;
Candidaţi i declarati " RESPINS " sunt rugaţi sa se prezinte la Servo R.U.N.O.S, pentru a ridica dosarul de
concurs.
Afi şat astăzi , 17.04.2018 om 15,00ura atât la sediul Spitalului J ude ţean de Urgenţă Reşi ţa, c-ât şi pe pagina de
internet a instituţ ie i : ......ww.spitaluljudeteanresita.ro

Secretar comisie concurs,
Ee. PA.'JTEA SILVANA-IRINA
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