JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE CONCURS
Nr. d9w t JJ.IA %t,(

COMUNICAREA REZULTATELOR
FINALE
privind rezttltatL.tl final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcJiei publice de execulie vacantd de
inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragullui STEI,
din data de21.12.2018 qi care au fost admiqi.

in urma sustinerii interviului de c6tre candidafii inscrigi pentru ocuparea funcfiei publice <le execufie
vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate aI primarului
oragului STEI, rezultatul final al concursului, este urmdtorul:
Numele gi prenumele

Nr.
crt.
I

Funcfia pentru care candideazil

candidatului
POPA DAN LUCIAN

inspector, clasa I, grad profesional
asistent

Afigat a2i,27.12.2018, orele 12,00, la sediul Primdriei oraqului $tei.

Comisia de concurs:
D-nul Berdie Emil- responsabilde

D-na. Cioica Nadia Petrufa
D-nul. Mu! Dan

-

-

r

membru

Secretar comisie: Schmadl Ioana

Punctaj

Rezultatul

final
obtinut

final
obtinut

71

Admis

ANEXA 28
RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI
FuncJiile publice pentru care se organtznazdconcursul:

l. inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cad.rul apar:rtului
de specialitate aI primarului oraguJ-ui gtei
dosarelor
Data selec{iei dosarelor: 13.12.2018, orele 15,00

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul

. POPA DAN LUCIAN

1

Motivul respingerii dosarului

ADTTIS

scnsa
Data si ora desfrqurdrii probei scrise: 21.12.201t, orele 10,00
Probleme intervenite pe dtrata desftgurarii probei scrise:-

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al

Rezultatul

probei scrise
1.

.

67,33

POPA DAN LUCIAN

A&is

interviul:
Data si ora desftqurdrii interviului:27 .12.2018 , orc

Numele si prenumele candidatului
POPA DAN LUCIAN

Punctajul final al
interviului

80

Rezultatul

Admis

Functia publicS: inspector, clasa I, grad profesional asistent
cadrul aparatului de specialitate aI prinarului oragului gtei
Numele si prenumele candidatului

1.

1

POPA DAN LUCIAN

.Berdie Emil

- responsabil procedurd

2. CioicaNadia Petruta

-

membru

3. Mut Dan - membru
Secretarul comisiei: SCHMADL

IOANA

Punctajul final al concursului

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE CONCURS
Nr.
21.ll

lc?

COMUNICAREA REZULTATELOR
INTERVIU

privind interviul sustinut de cdtre candidaJii inscrigi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcJiei
publice de execufie vacante de inspector, clasa I, gradprofesional asistent, compartiment Urbnnism,
Amenajarea Teritoriului, Patrimoniu, Cadastru qi Protecfia Mediului, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraqului STEI, din data de 21.12.2018 gi care au fost admigi in urma prolbei scrise.

in urma sustinerii interviului de cdtre candidaJii inscriqi pentru concursul de recrutare pentru ocuparea
functiei publice de execufie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul apraratului de
specialitate al primarului oragului STEI, rezultatul interviului din data de 27.12.2018, orele _
este
urmdtorul:
Numele qi prenumele

Nr.
crt.
I

Funcfia pentru care
candideazi

candidatului
POPA DAN LUCIAN

Afigat a2i,27.12.2018,

orele

inspector, clasa I, grad
profesional asistent
, la sediul Primdriei oragului $tei.

Comisia de concurs:
D-nul Berdie Emil - responsabil de proced

D-na. Cioica

Nadia Petrufa

D-nul. Mut Dan

-

-

membru

Secretar comisie: Schmadl Ioana

Punctaj ob{inut la

interviu

8n

llezultatul
interviului

,flA

ptfq

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
CO
Nr.

COMTTNICAREA REZULTATELOR
F'INALE

privind rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcfiei publice de execu{ie vacantil de
consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului STEI,
din data de21.12.2018

Ei care au

fost admigi.

in urma susJinerii interviului de c[tre candida]ii inscrigi pentru ocuparea funcJiei publice rle execu{ie
vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oragului STEI, rezultatul final at concursului, este urmdtorul:
Numele gi prenumele

Nr.
crt.

Funcfia pentru care candideazil

candidatului
Danciu Gheorghila Garofila

1

Consilier , clasa I, grad profesional

Punctaj
frnal
obtinut

Rezultatul

25

Respins

Absent

Respins

76,16

Admis

37,66

Respins

final
obtinut

asistent

Suciu Ionela Claudia

2.

Consilier, clasa I, gradprofesional
asistent

a
J.

lota Rdzvan Ionuf

Consilier , clasa I, grad profesional
asistent

Barna Gabriel Cdtilin

4.

Consilier , clasa I, grad profesional
asistent

Afigat a2i,27.12.2018 orele 12,00,1a sediul primlriei oragului $tei.

Gomisia de concurs:
D-nul Berdie Emil- responsabilde
D-na.

Cioica Nadia PetruJa

D-nul. Mut Dan

-

-

r

membru

Secretar comisie: Schmadl Ioana

ANEXA 2B
RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

FuncJiile publice pentu care se organtzeazAconcursul:

1. consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadruJ- apar:rtului
de speeialitate al primarului oragului gtei
dosarelor
Data selectiei dosarelor: 13.122018, orele 15,00

Numele si prenumele candidatului

Motivul respingerii dosarului

Rezultatul

ADMIS
ADMIS
ADMIS

I .Danciu Gheorghifa Garofila

2.Suciu Ionela Claudia

3.fofa Rdzvan Ionu!
4.Bama Gabriel CitSlin

ADDTIS

Observalii formulate de cdte membrii comisiei

:

Inlbnn

ba scrisii

Data si ora desfhqurdrii probei scrise: 21.12.2018, orele X ,00
Probleme intervenite pe durata desfhqurarii probei scrise:-

Numele si prenumele candidatului

I .Danciu Gheorghifa Garofita

2.Suciu Ionela Claudia

3.!ofa Rdzvan Ionuf
4.Bama Gabriel Cdtdlin

Punctajul final al
probei scrise

Rezultatul

25

Respias

Absent

Respins

70

Atuis

37,66

Respias

interviul:
Data si ora desfhqurdrii interviului:27 .12.2018, orele 10,00

Numele si prenumele candidatului

l.fofa Rizvan Ionuf

Punct{ul final al
interviului

82,33

Rezultahrl

Admis

Rezultatul final al concursului

Functia publicS: c,onsiJ-ier, cJ.asa I, grad profesional asistent din
cadrur aparaturui de specialitate ar primarului oragurui gtei
Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

.Danciu Gheorghila Garofila

Rezultatul

25

Respins

Absent

Respins

3.Jo1a Rdzvan Ionuf

76,16

Admis

4.Barna Gabriel Cdtilin

37,66

Respins

1

2.Suciu Ionela Claudia

Comisia de examen:

1.

Berdie Emil- responsabil procedurd

2. CioicaNadia

Petruta

-

membru

'l'l)t ^rv4

3. Mut Dan -membru
Secretarul comisiei: SCHMADL

innlt*a

V/.rg

IOANA

w

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUr $TEr
COMISIA D E CONCURS
Nr.
ht,l

Jt.l!.

COMUNICAREA REZULTATELOR
INTERVIU

privind interviul suslinut de cdtre candidalii inscrigi la concursul de recrutare pentru ocuparea luncfiei
publice de execu{ie vacante de consilier, clasa I, gradprofesional asistent, compartiment Proteclie Civili,
Programe,Strategii qi Managementul Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al prinnarului
oragului STEI, din data de21.12.2018 gi care au fost admiqi in urma probei scrise.
in u.ma susJinerii interviului de cdtre candidalii inscriqi pentru concursul de recrutare pentru ocuparea
functiei publice de execulie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oragului STEI, rezultatul interviului din data de 27.12.2018, orele 10,00 este
urmitorul:
Numele gi prenumele

Nr.
crt.
I

Func{ia pentru care
candideazi

candidatului

lofa Rdzvan Ionu!

consilier, clasa I, grad
profesional asistent

Afi$at a2i,27.12.2018, orele I

t

, la sediul

Comisia de concurs:
D-nul Berdie Emil- responsabilde

D-na, Cioica Nadia Petru{a
D-nul. Mut Dan

-

-

r

membru

Secretar comisie: Schmadl Ioana

primdriei oraqului gtei.

Punctaj obfinut la
interviu

ll,,

3s

lRezultatul

interviului

fidu{t

ANE

2B

Functiile publice pentru care se organzeazlexamenul:

'

consilier, clasa I,
oragului $tei
l

grad

profesional asistent, din cadrul aparatului de speciali tate alprimarului

Data selec{iei dosarelor: 13.12.2018 orele 14:00

1.NIca, SORIIT ITASII.E

ObseniaJii formulate de citre membrii comisiei . -

Data si ora desfigtndrii probei scrise:

2l.n20lS.

orele

I

Probleme intervenite pe durata desfbqurtrii protei scrise_

Numele si prenumele candidahrlui

7.

NTc3, SORIIT UASIT.E

Data si ora desftquririi interviului: ZZf

fjOfg.omll

Numele si prenumele candidahrlui

1.

Punctdul final al
interviului

NIC;A SORI1V VAS.I,I.E

Functia pubJ.iei: consilier, clasa f, grad profesional asistent
cadruJ. aparatului de specialitate aJ. primarului oraguJ.ui
gtei
Punctajul final al examenului

1.

BERDIE EMIL

-

responsabit proceaura

2.LOLEAELENA - membru
3. STAN DANIEL MADALIN - membru
Secretarul comisiei:
Semndtura:

BALAN CRISTINA

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE CONCURS

CO

T]NICAREAREZULTATELOR
FINALE

privind ten/rtat'l/- final al concursului de recrutare in func{ia publicd de consilier, clasa I, grad prrofesional
asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraqului
$tei, din data de 2i.12.20I5 pi c,are au fost

admigi.^

,

din cadrul aparatului de specialitate al primarului

oragului $tei, rezultatul final al examenului, este urmltorul:

Numele gi prenumele

X'uncfia pentru care candiileazd

candidatului
NICA SORIN VASILE

consilier, clasa I, grad profesional
asistent

Afigat azi,27 .11.201

8 orele

u

c
la sediul Primdriei oraEului gtei.

Comisia de concurs:

l. D-l Berdie Emil - responsabil procedurd
2. D -na Lolea Etena- membru
3.

D-l Stan Daniel MAdAfin

-

membru

Secretar comisie: Bdlan Cristina

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE CONCURS

Nr.

27.12.2018

COMUNICAREA REZULTATELOR
INTERVIU

primarului oragului $tei, din data de 27.12.2018 gi care a fost admis in urma probei scrise.

in urma sustinerii interviului d9 cdtre candidafii inscrigi pentru concursul de recrutare in frrncJia
publicd de consilier, clasa l, grad profesional asistent din
aratului de specialitate alprimarului
oraqului $tei, rezultatul interviului din data de 27.12.201g, o
este urmdtorul:
Numele gi prenumele

Nr.
crt.
I

F'uncfia pentru care
candideaz![

candidatului
NICA SORIN VASILE

Afigat a2i,27.12.2018, orele

/2c

consilier, clasa I, grad
profesional asistent

,la sediul primdriei oragului $tei.

Comisia de concurs:

l. D-l Berdie Emil -

responsabil procedurd

2. D-na Lolea Elena- membru
3. D-l Stan Daniel Mdddlin

- membru

Secretar comisie: B5lan Cristina

Punctaj obfinut la
interviu

Riezultatul

interviului

A\

t{ rs

