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Privind rezultatul selecţiei dosarelor depuse În vederea participării la concursul organizat În
04.12.2017 - 08.12.2017, pentru ocuparea postului vacant de execuţie după cum urmează:

Nr, Numele şi Prenumele Funcţia Locul de muncă Observaţie

ADMISIRESPINS
Consilier gradul 1- COMPARTIMENT RELA'flI CU PUBLICUL

RESPINS
NU INDEPLINESTE

CONDITIILE DE
VECHIME

COMP.RELATII CU PUBLICtJ

-.··CONS'iLIER-+---. - -- -.--.-- - -.

GR.I COMP,RELATII CU PUBLICU ADMIS

IVASCU CARMEN- CONSILIER
RODICA GR.l

NIMIRCEAG
GABRIELA-LIL.IANA

1.

2.

3. SERBAN TARBUZAN
CRISTINA-MIHAELA

CONSILIER
GR.I

COMP.RELATII CU PUBLlCU

RESPINS
NL 1~[)EI)LlNESTE

CONDITIILE nE
srunu SI VECIUMEA

NlJ ESTE
CERTIFICATA
CONI"ORM ClJ
CARNETlJL nE

MUNCA.. IN ORIGINAL

Afişat astăzi, 27.11.2017, ora 15°°, atât la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cât şi

pe pagina de internet a instituţiei: www.spitaluljudeţeanreşiţa.ro.

Candidaţii declaraţi "ADMIŞI" vor susţine proba scrisă În data de 04.11.2017, ora 10°°, la
sediul unităţii noastre, pentru susţinereaprobei scrise a concursului.
Proba scrisă constă în lucrare scrisă.

Candidatii" ADMIŞI" vor fi prezenti în la Biblioteca Spitalului la ora 1000
, 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.
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 saLi a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.



Candidatii nemulţumiţi ••RESPINŞI" pot depune contestaţie În termen de cel mult o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv În data de 28.11.2017,
până la ora 15°°, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la ServoR.U.N.O.S., în
conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/20 Il, cu modificările şi

completările ulterioare.

Secretar comisie concurs,
Ee. Puntea Silvana-Irina
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