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Privind punctajul Si rezultatul oblikut la PROBA INTERVIU a conculsului de ocupqre a postului
vqcqfit de edrucator specializat, norma intleagd, pe perioada nedeteminau, in cadrul compaftimentului

Centru de zi pentru copii aflafi in situafie de risc din aparatul de specialitate al primarului Ora$ului
Bumbe$ti-Jiu, jud. Go4, ce s-a desfdsurat in data de 06.09.2021, incepAnd cu ord 10.A0 la sediltl

P r imdrie i O ra qu lui Bxm b e Sti-Jiu

t\zi. 06.09.2021, incepend cu ora 10.00 s-a desfi$ural I,ROBA INTERVIU la concursul de
ocupare a postulu; vacant dc cducator specializat, normi intrcagi, pe perioada ncdctcrminatd, in cadrul
compartimentului Cent|u de zi pcntru copii aflali in situalie de risc din aparatul de spccialitate al
PrimarLtlui Ora;ului Bumbe$ti-Jiu, jud. Corj.

Organizarea gi dcsfi$urarca concursului s-a licut cu respectarea prevcderilor legale in accst sens,
respectiv. H.G. nr. 286 I 2011 pentru aprobarca Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
gcnerale de ocupare a unui post vacanl saLr temporar vacanl corespunzdtor f'uncliijor contractuale si a
criteliilor de promovarc in gmde sau trcpte prolesionale imcdiat superioare a pcrsonalului contractual dir
sectorulbugetar plitit din tbnduri publice, cLr modificdrile si corrpleterile ultcrioare.

Punclajele si rczultalul probci sunt:

Nr.
crt.

Numir inregistrare dosar co curs Punct{julob{inut Rezultatul probei
interviu

I 107',|7 83 A I)M IS

In conformitate cu prevederile art. 31 - 36 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuali si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorll bugetar platit din fonduri publice, aprobar prin HC nr. 286 / 2}ll, cu modific5rile gi
completdrile ulterioare, candidatul nemullumit de rezultat poate face contestatie, in termen de maxim o zi
lucrdtoare de la data afi;irii rezultatelor.

Secrelarul comisiei de concurs. 
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