JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
C
DE CONCURS
N
t23.01.2019

COMUNICAREA REZULTATELOR
FINALE
privind rezultatul final al concursului orgarizat in vederea ocupdrii funcliei contractuale de
asistentd medicald din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului $tei, care s-a
desfdgurat in data de2l.0L2019 gi care a fost admis.
In urma susfinerii probelor de c6tre candidat, rezultatul final al concursului de
recrutare. este urmitorul :
Nr.

crt.

Punctaj

Funclia pentru care candideazd

Numele 9i prenumele candidatului

1.

BOLOGA LIANA FLORINA

2.

LUceTT ADEI.A MTREI.A

Asistenti medicali
Asistenti medicali

Eventualele contestafii se pot depune
rezultatului.
Afigat a2i,23.01.2019,

orele

Rezultatul

final

final

obtinut

obtinut

10

lurl
Respins

in cel mult o zi lucr[toare de la data afigdrii

la sediul Primdriei oragului $tei.

Comisia de concurs:
1. Neagu Liana, pregedinte

2.Baic Daciana, membru
3. Anton Mirela, membr
'.

t:

Secretar comisie: Schmadl Ioana

Primiria ora; $tei

Nr.

123.01.2019

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI DE RECRUTARE
Functia contractuald sau fimcJiile contrach;ale pentru care se orgarizeazd.concursul:

1. Asistenti medicalS in cadrul aparatului de speciaritate aI
prinraruJ.ui oragului gtei
In

ind

dosarelor

Data selec{iei dosarelor: 16.01.2019, orele 11,00

Numele si prenumele candidahrlui

.

Motir,ul respingerii dosarului

Rezultatul

BOLOGA LIANA FLORINA

ArhrrriS

2 . LUAN ADET.A MTREI.A

Respins

1

Formulare incomprlete

ii formulate de cdtre membrii comisiei : n forma

rivind

SCTNA

Data si ora desfb.gurdrii probei scrise : 23.01.2019, orele 10,00

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei

Rezultatul

scrise
1

.

BOLOGA LIANA FLORINA

t)flo

/,dnix

Data si ora desftqurdrii interviului: 23.01.2019 orele

Numele si prenumele candidatului

1

Rezultatul final al concursului

ir nanl136luaf5: Asistenti nedicalirdin cadrul aparatu.Lui
specialitate aJ. primarului oragului gtei
r-,rnnt_

Numele si prenumele candidahrlui
1

.

Pturctajul final al examenului

BOLOGA LIANA FLORINA

2 . LUCIAII

,/l00

ADEI'A I,IIRELA
Comisia de examen:

Respins

Rezultatul

frdtu",r

Eonulare iactoryTete
Semndtura

Neagu Liana, pregedinte
Baic Daciana. membru

Anton Mirela, membru
Secretarul

co

Semndtura:

hmadl Ioana

de

I

e

