
APROBAT,
MANAGER

Rezultatele etapei de verificare a îndeplinirii condiţi 
de către candidaţii la concursul organizat in data de

post vacant de muncitor I (electrician)

% .publicaţia de concurs 
, pentru ocuparea unui

Nr.
Crt.

Numele şi prenumele 
candidatului

Rezultatele 
verificării 

dosarelor de 
înscriere la 

concurs

Motivul
respingerii
dosarului

1 IORDĂCHIOAIE CLAUD1U-MARIAN Admis -

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale, candidatul nemulţumit poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data 
afişării rezultatului.

Afişat astăzi, orele la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul
Ioan cel Nou" Suceava.

întocmit,
Q>j



APROBAT,

Rezultatele etapei de verificare a îndeplinirii condiţiilor stabilite in publicaţia de concurs 
de către candidaţii la concursul organizat in data de 21.11.2019, pentru ocuparea unui

post vacant de consilier juridic debutant

Nr.
Crt.

Numele şi prenumele 
candidatului

Rezultatele 
verificării 

dosarelor de 
înscriere la 

concurs

Motivul
respingerii
dosarului

1 CIUBOTARII VLAD Admis -

2 IL1ŞOI ANCA Admis -

3 LUCA ADINA-ANDREEA Admis -

4 MARIN FLORINA Admis -

5 RUSU IULIANA Admis -

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/201 1 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale, candidatul nemulţumit poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data 
afişării rezultatului.

Afişat astăzi, cfffl/ffprele J^t la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul
loan cel Nou" Suceava.

ntocmit,



Rezultatele etapei de verificare a îndeplinirii condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs 
de către candidaţii la concursul organizat in data de 21.11.2019, pentru ocuparea unui 

post vacant de operator registrator de urgentă

Nr.
Crt.

Numele şi prenumele 
candidatului

Rezultatele 
verificării 

dosarelor de 
înscriere la 

concurs

Motivul
respingerii
dosarului

1 AGAVR1LOAEI ANDREEA-CORNELIA Admis -

2 ARICIUC DELIA-RAMONA Admis -

3 AXINTE MONICA-FLORINELA Admis -

4 BALAN CORINA-DUMITRIŢA Admis -

5 COJOCARI FLORIN Admis -

6 PLOPAN MARllJS-DAN Admis -

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale, candidatul nemulţumit poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data 
afişării rezultatului.

Afişat astăzi, j q - i i '  ol0 /9  orele Jb, QO la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul 
loan cel Nou" Suceava.

întocmit,
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