Rezultatele la proba scrisă
a concursului organizat în data de 21.01.2020, pentru ocuparea unui post vacant de bioinginer
medical debutant

Nr.

1
2
3
4
5

Numele şi prenumele
candidatului

Nota la proba
scrisă

Rezultatul
probei

76 puncte
48 puncte
36 puncte
Absent
12 puncte

Admis
Respins
Respins
Respins
Respins

BUZILĂ CLAUDIA-ANDREEA
CĂSUŢĂ ADELINA-CRISTINA
CORNACI LUIZA
ROMAN MARINA-GEORGIANA
TALPAN DOINIŢA-CAMELIA

Promovarea probei se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.
Interviul se va desfasura în data de 23.01.2020 orele
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,
¿¿*>2 <-0 f
orele
________la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava.

kS

Secretariatul comisiei de concurs,

Rezultatele la proba scrisă
a concursului organizat în data de 21.01.2020, pentru ocuparea unui post vacant de asistent
social

Nr.

1.

2.
3.

Numele şi prenumele
candidatului
ANTONIE GABRIELA
NESCULESCU ANDREI-IONUT
PĂSCUT
GEORGETA-LILIANA
____
5_____ î_____________________________________________
Comisia de examinare

Nota la proba
scrisă

Rezultatul
probei

32 puncte
36 puncte
48 puncte

Respins
Respins
Respins

A
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.
Afişat astăzi,
ofX O f . olOcUp orele
/ / , ^)Q_____la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Sfântul loan cel Nou" Suceava.

Secretariatul comisiei de concurs,

O l

Rezultatele la proba scrisă
a concursului organizat în data de 21.01.2020, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent
social debutant

Nr.

.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele şi prenumele
candidatului
APĂVĂLOAIEI ALEXANDRA-ANDREEA
BÎTCĂ MARCELA-DENISA
ILISEI MARIA-VERONICA
MARTENIUC ANA
RUSESCU SACHA - VLADIMIR
SAUCIUC ELENA-SABINA
TIPA LIVIOARA-MARIA
VELNICIUC ANDREEA-MANUELA
Comisia de examinare

Nota la proba
scrisă

Rezultatul
probei

16 puncte
40 puncte
28 puncte
68 puncte
84 puncte
20 puncte
100 puncte
32 puncte

Respins
Respins
Respins
Admis
Admis
Respins
Admis
Respins

Promovarea probei se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.
Interviul se va desfasura în data de
D^-^JdZp- orele /Q,
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, QQ Cf .^loâ.0 _ orele ■///
______ la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava.

Secretariatul comisiei de concurs,

Qn

