REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2017, ORA 10.00, LA CONCURSUL ORGANIZAT PENT
CONTRACTUALE DE CONDUCERE DE DIRECTOR GRADUL II LA DIREC?IA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FO
2017-09-18 16:37:44

REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2017, ORA 10.00, LA CONCURSUL O
OCUPAREA FUNC?IEI CONTRACTUALE DE CONDUCERE DE DIRECTOR GRADUL II LA DIREC?IA
PUBLICE FOCSANI

Rezultatul probei scrise din data de 18 septembrie 2017, ora 10.00, la concursul organizat pentru
de conducere de director gradul II la Direc?ia de Dezvoltare Servicii Publice

Avand in vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprob
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilo
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bu
modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scri
Nr. crt./ Numele si prenumele candidatului/ Postul vacant pentru care s-a inscris la concurs/ Punctajul probei scrise (puncte)/ Rezult
1. Vulpoiu Adrian Nicolae Director gradul II 74,66 Admis
2. Nigau Paul Director gradul II 70,33 Admis
3. Stefanescu Aurelian Director gradul II 34,00 Respins

Sunt declara?i admisi la proba scrisa candida?ii care au ob?inut minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru oc
conducere.
Candida?ii nemultumi?i de rezultatul obtinut pot formula contestatii in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatul
din anexa la Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de oc
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioar
sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solution
Sorinela, inspector, Compartiment resurse umane, organizare din cadrul Primariei Municipiului Focsani, pana la 19.09.2017 ora 16,3
Afisat astazi, 18.09.2017, ora 16.30, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focsani, si pe pag
Proba practica va avea loc in data de 21.09.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Focsani.

