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ANUNT

RINA es e Memb'U 01Federotieic~

În urma se l ecţ i e i dosarelor de concurs / examen depuse de candidaţi pentru participarea la
concursul din data de 06.11.2018 proba scrisă ş i 09.11.2018 proba practică, organi zat În vederea
o c u păr i i postu lu i vacantd e logoped

d 1 dpost vacant e ogope
Rezultatul
ver i fi că r i i

Nr.
Nume ş i prenume

dosarelor
crt. ADMIS / Observaţii

RESPINS

I FRANTU MAR IA AL EXAND RA ADM IS
2 MATEf SIMONA ADMIS
3 POPESC U FLOR IN REMUS ADM IS

-

A fi ş ar in data de 30. 10.2018 , ora 15°0

Con t es taţ ii l e privind rezultatul se lecţ ie i dosarelor se depun În scris, În maxim o zi lucratoare de
la afi şarea rezultate lor, res pectiv până la data de 31.10.2018 ora 16°0

, la secretariatul unităţi i.
Rezult atul conrestat ie i se com u nică cand id aţil or În data de 01.11.2018, ora 16°0
Candidaţii declaraţi admişi, se vor prezenta În data de 06.1 1.2018, la sediul unităţii

sanitare, cu 30 de minute mai devreme de ora Începerii concursului, având asupra sa cartea de

identitate pentru a se face apelul nominal.

Comisia de concurs: Uil
1. Dvn a Stoica A dina - Preşedin te .~
2. O-na Prcotu Liliana - Membru j()
3. O-na Romaniuc RalucaFlor ina - Membru .,4,f,.....:>L.<

Secretarul Comisiei de Concur~ il//./'

1. O-na Roş u Mariana A lina~

C u sta tut d e observator si fa ra drept de notare

1. OI. J i ncă Adriana - Observator SAN ITAS


