Spitalul Judetean de Urgenfd
„Sfantulloan celNou" Suceava
Nr.
din 04.12.2017

A PROFI T,
MANAGER

7

/

Rezultatele ia proba scrisa
a concursului organizat in data dc 04.12.2017, pentru ocuparea unui post vacant
de bioinginer medical debutant - Comp.tehnic, reparatii si aparatura medieala
Nr.
Numele §i prenumele
Crt.
candidatului
1
Butnaru luliana
2.
Hutanu Anca-Georgiana
Comisia de examinare

.

Nota la proba scrisa
50 puncte
50 puncte

RezultatuI probei
Admis
Admis

Promovarea probei scrise se lace ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 puncte.
Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functillor contractuale, candidate! nemulfumit poate face contestape in
termen de 24 de ore de la data afi$&rii rezultatului.
Interviul va avea loc pe data de 06.12.2017, ora 12,00.
Aft§at astazi, 04.12.2017, orele 15,00 la sediul Spitalului Jude|ean de Urgenfa „Sfantul
loan cel Nou" Suceava.

Secretariatul comisiei de concurs,

Spitalul Judetean de Urgenfa
„Sfdntul loan cel Nou " Suceava
Nr. ^
> P din 04.12.2017

Rezultatele la proba scrisa
a eoneursului organizat in data de 04.12.2017, peniru ocuparea unui post vacant
de bioinginer medical - Comp.tehnic, reparatii si aparatura medicala
Nr.
Crt.
1.

Numele §i prenumele
candidatuiui
Ranghiuc Gabriel

Nota la proba serisa
52 punete

Rezultatul probei

4'c ^ lU lQ

■

Comisia de exami

Promovarea probei sense se face ca urrnare a obfinerii punctajului minim de 50 punete.
Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind principiile generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale, candidatul nemultumit poate face contestafie in
termen de 24 de ore de la data afi$arii rezultatului.
Internal va avea loc pe data de 06.12.2017, ora 12,00.
Afloat ast&zi, 04.12.2017, orele 15,00 la sediul Spitalului Judetean de Urgent a „SfantuI
loan cel Nou" Suceava,

Seeretariatul comisiei de concurs,

