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Comisia de concurs/examen 
 

 

Rezultatul probei interviu din data de 19 ianuarie 2017 la concursul/examenul organizat în 

vederea ocupării unui post vacant de asistent medical generalist, studii postliceale, la 

Serviciul de asistenţă medicală, Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate 

din cadrul Primăriei Municipiului Focşani 
 

 
Având în vedere prevederile art. 15 lit. g din Anexa la Regulamentul-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs/examen 

transmite următoarele rezultate ale probei interviu  

 

 

 

 Conform prevederilor art. 28 alin.3 lit. a) din HG nr. 286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de 

puncte. 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie până pe data 20 

ianuarie 2017, ora 14.00, conform prevederilor art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, contestație care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 

Turcu Manuela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei 

Municipiului Focsani.  

 Afişat astăzi, 19.01.2017, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe pagina 

de internet, respectiv www.focsani.info. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

candidatului 
Funcţia vacantă pentru 

care s-a înscris la concurs  
Punctajul la 

proba interviu  
Rezultatul probei 

interviu 
 

1. Ilaș Lenuța Asistent medical  62,00 Admis 

2. Chirilă Săndica Asistent medical 34,33 Respins 

3. Stan Lorena-Claudia Asistent medical 28,33 Respins 

4. Popa Daniela Asistent medical - Absent 

http://www.focsani.info/

