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Rezultatele centralizate a concursului organizat în data de 15.11.2018 
pentru ocuparea unui post vacant de 

magaziner

Nr. Numele şi prenumele 

candidatului

Nota la 
proba 
scrisă

Nota la 
proba 

interviu

Rezultatul
probei

1. TOFAN LUCIAN-BOGDAN 55 puncte 70 puncte 62,5 puncte 
Admis

Membrii Comisiei de Examinare

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.

Afişat astăzi, 20.11.2018 orele__¡0_
Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava

la sediul Spitalului Judeţean de

Secretariatul comisiei de concurs
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 15.11.2018 
pentru ocuparea unui post vacant de 

magaziner

Nr. Numele şi prenumele Nota la proba Rezultatul

candidatului
interviu probei

1 . BEŞTIUC CONSTANTIN-M ARIUS 0 puncte Respins
2. BUZDUGAN DOINA 0 puncte Respins
3. COJOCARI FLORIN 40 puncte Respins
4. TOFAN LUCIAN-BOGDAN 70 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare ¿ fli4 —

Promovarea probei se face ca urmare a obţinerii 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 
corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit poate face contestaţie în 
termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului concursului.
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Afişat astăzi, 20.11.2018 orele w _______ la sediul Spitalului Judeţean de

Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava

Secretariatul comisiei de concurs


