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Privind punctaiul Si rezultatul ob1inut la PROBA INTERVIU de cdtre candidalii admisi la aceastd
probd e concursului de ocupare a postului vacant de asistent medical PL, norm6 intreagd, pe perioadd

nedeterminatS, in cadrul compaftimentului Asistenlb medicald qcolar[ din aparatul de specialitate al
Prirnarulu i Orasului Bur-nbeqti-Jiu, j ud. Gorj

Azi, 18.01 ,202I,la cererea candidatei Stdnih Andreea-M6ddlina, declaratI admis in urma probei
scrise, comisia de concurs a aprobat sustinerea PROBEI INTERVIU a concursului de ocupare a postului
vacant de asistent medical PL, norm[ intreagb, pe perioad6 nedeterminatd, in cadrul compartimentului
Asistentd medical[ qcolard din aparatul de specialitate al Primarului Oragului Bumbegti-Jiu, jud. Gorj, in data
de 18.01.2021, incepdnd cu ora 13,40.

Organizxea qi desfbqurarea concursului s-a fbcut cu respectarea prevederilor legale in acest sens,
respectiv, H.G. nr. 286 12011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcfiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Punctajele qi rezultatul probei sunt:

Nr.
crt.

Numele qi prenumele
candidatului

Punctajul obfinut Rezultatul probei
interviu

1 Stdnild Andreea-Mdddlina 76 ADMIS

In conformitate cu prevederile art, 3i din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 I 2011, cu modific5rile qi

completdrile ulterioare, candidatul nemulfumit de rezultatpoate face contestafie, in termen de maxim o zi
lucr[toare de la data afiqdrii rezultatelor.

Secretarul comisiei de concurs,

Popa Constantin Cdtdlin - consilier superior

18.01.2021,

I4,40
A/iSat azi,

ora


