
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Ioan cel Nou " Suceava 
Nr. din 20.06.2019

Rezultatele la proba scrisă a concursului organizat în data de 

20.06.2019, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de fiziokinetoterapeut

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
scrisă

Rezultatul
probei

1. CĂRĂMIDĂ ANCA 36 puncte Respins
2. FRANCIUC ANCA - DIANA 64 puncte Admis
3. PĂSCĂREANU ANDREEA 100 puncte Admis

ComisiA de Examinare
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Promovarea probei se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Interviul se va desfasura in data de 21.06.2019 orele 12.00

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 concursului. rp p

Afişat astăzi, lâ , ePf, 2-o/^ orele _____ la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Ioan cel Nou" Suceava

Secretariatul comisiei de concurs,



Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul loan cel Nou" Suceava
Nr. jyrC f, din 20.06.2019

Rezultatele la proba scrisă a concursului organizat în data de 

20.06.2019, pentru ocuparea unui post vacant de kinetoterapeut

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
scrisá

Rezultatul
probei

1. ANDREICA OCT AVI AN 28 puñete Respins
2. BOCA PANTELIMON 16 puñete Respins
3. CHIHAIA MIHAELA 44 puñete Respins
4. PETRAŞUC ANCUŢA 76 puñete Admis
5. PLĂCINTĂ ELENA-SILVIA 12 puñete Respins
6. POP IOANA-FLORENTINA 16 puñete Respins
7. PUIŢĂU ANGELICA-TEODORA 20 puñete Respins
8. VORNICU MIIţAI-EMANUEL - Absent

Comisia de Examin e

Promovarea probei se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Interviul se va desfasura in data de 21.06.2019 orele 12.00

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 concursului. p -p

Afişat astăzi, 2o, Q& orele / /  la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Ioan cel Nou" Suceava

Secretariatul comisiei de concurs,


