Spitaiului Judefmn de Urgenfd
„Sfantui loan cel Sou"Sueeam.
Nr.
L- din 31.07.2017

Rezultatele la proba scrisa a eoiicursului organ izat in data de 31.07.2017 pentru
ocuparea a unui post de programator 1 la UPU-SMURD

Nr.

Numeie $i prenumele

Nota la
proba
scrisfl

RezultatuI probei

80 puncte

Adinis

candidatului
A R IC IU C H O R A T IU

Mehibrii Comisiei de Exanimate

Promovarea probei sense se face ca urmare a obpnerii punctajului minim de 50 puncte.
Interviul se va desfasura in data de 01,08,2017, orele

,00.

Conform prevederilor art, 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
principiiie generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functtilor
contractual, candidatul nemultumit poate face contestape In termen de 24 de ore de la data afl^arii
rezultatului concursului.
Afloat astfizi. 31,07.2017 orele/^ ,00. la sediul Spitaiului Judefean de U rgent ,,Stintu! loan cel
Nou" Suceava

Secretariate comisiei de concurs

Spitaluiui Ju defectn tie Urgenfa

..Sfuntui loan eel Sou " Suceava.
Sr.
*•*,
din $1.67,2017

Rezultatele la proba scrisa a concursului organizat in data de 31,07.2017 pentru
ocuparea a unui post vacant de economist I

Nr.

.......
i__

Numeie $i premimele

candidatutui
C R IS T O F M A R IA N A
F A R T A IS LILIA N A -M A R 1C 1C A

Nota la
proba
scrisa

Rrailtatul probei

38.9 punete

Respins
Absent

-

Promovarea probei scrise se face ca urmare a ob|inerii punctajului minim de 50 puncte.
Conform prevederiior art, 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuiut cadru privind
principiile generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant eorespunzator functiilor
contractuale. candidatul nemulpimit poate face contest ape in termen de 24 de ore de la data afi$3rii
rezultatului concursului.
Afloat astazi, 31.07,2017 orele / i f # /« 00. la sediul Spitaluiui Judejean de Urgenfa ..Sfantul loan cel
Nou" Suceava

Secretariatul comisiei de concurs

