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Nr. 3044 din 22.04.2019 	. 

ANUN Ţ  

Rezultatul selee ţici dosarelor de înscriere, la concnrsul organizat peatru ocuparea fnac ţiei 
contraetuale vacante de execu ţie de asistent anedical principal din cadrul Conapartimeutuhii 

sănătate şi asistenţă  medicală  coanunitară  al Direcţiei de Asisten ţă  Socială  Tecnci 

Avnd îri vedere art.20 din H.G. ir. 286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau teinporar vacant 
corespunzător fnc ţiilor contractuale si a criteriilor de proinovare îri grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl ătit din fonduri publice, comisia 
de concurs coanunic ă  următoarele rezultate ale sclec ţiei dosarelor de înscriere: 

uncţia 

Nr. Nuuie si Prenuine contractuală  Rezultatul 

Crt. de execu ţie Caàidati  seleeţiei lotivuI respingerii dosarului 2  
pentru care dosarelor 
.coneurează  

Asistent 
1. Ganea Mărioara uiedical ADMIS - 

principal  

Candidaţii declara ţii ADMIŞI vor sus ţine proba scrisă  în data de 06.05.2019 ora 10:00 la 
sediul Direcţiei  dc Asistenţă  Socială  Tecuci; 
• Afiarea anun ţuluj rezultatului selecţiei dosarelor — 24.04.2019, sediul / site-u1 Direc ţiei de 
Asisteriţă  Socială  Tecuci; 
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele ob ţinute pot formula contesta ţii •în terinen de 24 or& de 

J-IG. r.tr . 2c/QJ J.— .ptr ţj.. a.p.robtrea Regu1antlu ţ-ndru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de prornovare în gradc sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului coritractual din sectorul bugetar pl ătit din 
fonduri publice si depun la secretariatul comisiei de concurs si soluţionare a coritesta ţiilor - 
Dojană  Daniela — Consilier asistent - Comp. contabilitate, resurse umane, achizi ţii. 

Secretar Comisie, 
Dojană  Daniela 


