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ANUNT

Privind punctajul qi rezultatul oblinut la PROBA SCRISA a concursului de ocupare a postului vacant de
asistent medical PL, norm[ intreagd, pe perioadd nedeterminatd,in cadrul compartimentului Asistenli

medicalS Ecolard din aparatul de specialitate al Primarului Oraqului Bumbegti-Jiu, iud. Gorj, probd ce s-a
desfdqurat in data de 18.01 .2021, incepdnd cu ora 11,00 la sediul Primdriei OraEului Bumbeqti-Jiu

Azi,l8.0l.2o2\, incep6nd cu ora 11,00, s-a desfEEurat PROBA SCRISA a concursului de ocupare a
postului vacant de asistent medical PL, normd intreagd, pe perioadd nedeterminatd, in cadrul
compartimentului Asistenld medicald Ecolard din aparatul de specialitate al Primarului OraEului Bumbeqti-
Jiu,jud. Gorj.

Organizarea qi desfbqurarea concursului s-a fbcut cu respectarea prevederilor legale in acest sens,
respectiv, Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
ternporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuaie gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale irnediat superioale a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice,
aprobat prin HG nr.286 I 2011, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare.

Rezultatul si punctajul probei scrise sunt:

Nr.
crt.

Numele qi prenumele
candidatului prezent

Punctajul obfinut Rezultatul probei scrise

I Stdn i ld A n dr ee a- M dddli na 70 ADMIS
Notd. Candidatu Andea Moria nu s-a prezentat pentru suslinerea probei scrise ;i nu a completat dosarul de

concurs cu originalul cazierului judiciar ;i certificatului de integritate comportamentald (adeverinlal conform
anunlulqi art;at in urma verilicdrii dosarelor, rtind ast-fel exclusd din concurs.

In conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pl[tit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 I 2011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
candidatul nemullumit de rezultat poate face contestafie, in termen de maxim o zi lucrdtoare de ladataafigdrii
rezultatelor.

Proba interviu yaayealoc conform programdrii, in data de 21.01.2021, ora 10,00, la sediul Primdriei

- sala de qedinle.
Se vor prezenta in vederea suslinerii probei interviu numai candidalii declaraji ,,admis" in urma

desfEEurdrii probei scrise.

Secretarul comisiei de concurs,

Popa Constantin Cdtalin - consilier superior ...._r:.:.;.

Afi;at azi, 18.01.2021,
ora I3,20


