JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA
COMISIA DE CONCURS
NR. 387 DIN 24.02.2017

Document afișare selecție dosare

COMUNICARE
privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 14.03.2017 ora 10,00 – proba scrisă -, respectiv 16.03.2017, ora 10,00 – interviu - în vederea ocupării posturilor
vacante de: - ½ post cadru didactic învăţământ preșcolar, ½ post cadru didactic învăţământ

gimnazial, 1 post personal curăţenie, 1 post personal întreţinere, în cadrul After School și 1 post
referent clasa III, grad 1A în cadrul Compartimentului Financiar-contabil

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 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. 286/23.03.2011, cu modificările și
completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de
înscriere:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

1
2
3
4

Pup Cosmina-Lăcrimioara
Ivan-Leț Ana
Toma Dănuț-Ionel
Tipea Elena

1

Haiduc Ana-Florica

Funcția pt. care
concurează
AFTER SCHOOL

Rezultatul selecţiei
dosarelor

Cadru did. înv. preșcolar
Cadru did. înv. gimnazial
Personal întreținere
Personal curățenie
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Referent clasa III, grad 1A

Motivul
respingerii

Admis
Admis
Admis
Admis

-

Admis

-

Candidații declarați admiși vor susține, în data de 14.03.2017, ora 10,00, proba scrisă, la sediul
PRIMĂRIEI COMUNEI ROȘIA – JUDEȚUL BIHOR.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulţumiți pot depune
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub
sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul mai sus menționat, la sediul
PRIMĂRIEI COMUNEI ROȘIA – JUDEȚUL BIHOR.
Afişat azi, 27.02.2017, ora 16:00, pe site-ul Primăriei Comunei Roșia – Județul Bihor.
Comisia de concurs:
-

Faca Florica

– preşedinte __________________

-

Hortea Dumitru-Florian – membru ___________________

-

Gavriș Ion

– membru ___________________

-

Mașcaș Ancica

- secretar ____________________

