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In urma se l ec ţ i e i dosarelor de concurs / examen depuse de candidaţi pentru participarea la

concursul din data de 14.11.2017 proba scrisă şi 17.11.2017 proba practică, organizat în vederea
ocupării postului vacant de tehnician ( apa ra t u ră medicală dializă)

1 post vacant

Rezultatul verificări i
Nr.

Nume şi prenume
dosarelor

crt. ADMIS / RESPINS
Observatii - -

I COSTEA MIRCEA ADMIS
2 STOICA NICOL AE ADMIS
3 IORDACHE ROMI CA ADMIS
4 LAZAR VIOR I~L ADMIS
~--

Fara adeverinta cu
vechimea in munca

5 GRIGORE VASILE RESPINS Nu indeplineste
conditiile de studii

speci fice

Afişat în data ele 08.11.20 17. ora 140°.

Contestaţiile privind rezultatul selecţiei dosarelor se depun în scris, în maxim o zi lucratoare
de la afi şarea rezultatelor, respectiv până la data de 09.11.2017 OI·a 16°°, la secretariatul unităţii.

Rezultatul contestatie: se comunică candidaţilor în data de 10.11.2017, ora 14°°.

Candidaţii declaraţi admis, se vor prezenta În data de 14.11.2017, la sala de şedinţă a
SJU Slobozia, cu 30 de minute mai devreme dc ora Începerii concursului, având asupra sa
cartea de identitate pentru a se face apelul nominal, respectiv verificarea identităţii.

1. Roşu Mariana

Cu statut de observator si fara drept de notare

1. As. Must ăţea Marian - ObservatorSANITAS

Comisia de concurs:

J. Dr. Prav ăt MarceJa - Preşedinte

2. Ing. Georgescu Leonard - Membru

3. D-na Tvetan schi Carrnen - Membru


