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PROCES-VERBAL 
PRIVIND REZULTATELE PROBEI DE SELECTIE A DOSARELOR DE INSCRIERE 

In urma selectarii dosarelor de inscriere la concursul/examenul din data de 21.02.2020, ora 9 , pentr 
ocuparea unui post de INGINER II, la Compartimentul securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii d 
urgenta, post pe perioada determinata. 

In conformitate cu prevederile HG 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilire 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiik 
contractuale şi a criteriilor de promovare In grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalult 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

La concurs/examen s-a inscris 1 candidat. 

in data de 13.02.2020 comisia de examinare constituită s-a intrunit pentru a verifica indeplinire 
condiţiilor de participare de către candidaţii inscrişi la concurs, pe baza documentelor aflate In dosarele d 
inscriere. 

In urma verificării dosarelor candidaţilor Inscrişi la concurs, membrii comisiei de examinare a 
admis dosarele, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Nume prenume dosar Motivul 
respingerii admis respins 

1. Popa Sebastian ADMIS 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei de dosare pot face contestaţie In termen de cel mult o 2 

lucrătoarede la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor conform art.31, HG 286/2011. 
Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor inscrişi la concurs au fost afişate azi la sediul institutie 

Spital Municipal Turda, strada Andrei Muresanu, nr.12-16, si pe pagina de internet www.spitalturda.ro d 
catre secretarul comisiei de concurs/examen . 

Comisia de concurs: 
- presedinte: - Ec.Nechimis Mircea — Sef Serviciu TATAA 
- membrii: - Ec. Belu Sorin — Sef birou administrativ 

- Jisa Adrian — Consilier Juridic 

- secretar comisie : - Ec.Popa Delia Gabriela - serviciul RUNOS 
- observator: - Subing. Iuga Florin — reprezentant Sindicat TESA 


