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Privind rezultatul selecţiei dosarelor depuse În vederea participării la concursul organizat În
27.06.2018 - 03.07.2018, pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie după cum urmează:
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Afişat astăzi, 22.06.2018, ora 14°°, atât la sediul Spitalului Ju:..letean de Urgenţă Rcşiţa, cal şi
pe pagina de internet a instituţiei: www.spitaiuljudeţeanreşiţa .ro .

Candidatii declarati "ADMIŞI" VOr susţine proba scrisă în data de 27 .06.2018, ora 0900
, la

sediul unităţii noastre, pentru susţinerea probei scrise a concursului.
Proba scrisă constă În lucrare scrisă.

Candidaţii" ADMIŞI" vor fi prezenţi la Bihlioteca Spitalului la ora 9()"', pentru apelul
nominal) respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţiilor se face pe baza
cărţii de identitate. cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a
buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Candidaţi i 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 abse-nţi .



Candidaţii nemulţumiţi "RESPINS!" pot depune contestatie în termen de cel mult o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv în dara de 25 .06.2018,
până la ora 1500

• la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor. Ia Servo R.U .N.O.S., în
conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/20 II, cu modificările şi

completările ulterioare.
Secretar comisie concurs,

Ee. Pantea Silvana-Irina
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