JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN
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COMUNICAREA REZULTATELOR
FINALE

privind rezultatul final al examenului de promovare in func{ia contractuali de execu{ie de infirmier in
cadrul Compartimentului Cabinete medicale scolare, Asistenfd comunitard qi Cregd din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oragului $TEI, din data de 07 .l I .2019.

in urma suslinerii probei practice de c6tre candidatul inscris pentru examenul de promovare in
func{ia contractualfl de executie de infirmier in cadrul Compartirnentului Cabinete medicale Ecolare,
Asistenfd comunitard gi Creqd din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului $TEI, rezultatul
final al examenului, este urmdtorul:
Numele gi prenumele
candidatului

Nr.
crt.

DRACOMIR MIRELA

I

Func(ia pentru care candideazl

INFIRMIER

Afigat a2i,07.11.2019 orele 14,00 la sediul Cregei 5i Primiriei oragului $tei.

Comisia de concurs:
D-na Dr. BAIC DACIANA
D-na.

DIANA preqedinte 4/J

LUCACIU FLORICA

D-na. JULA FLORINA

-

rnembru

- membru
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Secretar comisie: BALAN CRISTINA )il,'

final
obtinut

Rezultatul
final
obtinut

/oo

admis

Punctaj

ANEXA 28

)_\.-/
RAPORTUL FINAI, AL EXAMENULUI

L

Funcliile contractuale pentru care se organizeazd examenul:

l. infirmier, din cadrul aparatului de specialitate aI primarului
oragului gtei
nd selectia dosarelor

n
Data selec{iei

dosarelor: 31.10.2019, orele 15,00

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul

T.DHAGOMIR MIRELA

ADMTS

Observalii forrnulate de cdtre membrii comisiei

:

n forma
ln
roba
07.1 1.2019, orele 10,00

Numele si prenumele candidatului

1.

Motivul respingerii dosarului

ticl

Punctajul final al
probei practice

DR;AGOMIR MIRELA

Rezultatul

ADMTS

loo
Rezultatul final al examenului

1.

Functia contract.uafS: infirmier,
din cadrul aparatului
specialitate a1 primarului oragului gtei

de

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul

Punctajul final al examenului

DIJAGOMIR MIRELA
Comisia de examen:

l.Dr. BAIC DACIANA DIANA

- pregedinte

2. LUCACIU FLORICA. membru

3.JULA FLORINA, membru
Secretarul comisiei:
Semndtura:
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