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DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie
APROB
Postarea pe Internet,
şi afişare la sediul unităţii

DIRECTOR

ANUNŢ
referitor la LISTA NOMINALĂ cuprinzând validarea/invalidarea candidaturilor
pentru ocuparea a postului de agent I (Securitate și sănătate în muncă), poziţia 103 din statul
de organizare al centrului – Biroul Resurse Umane

Urmare anunţului nr. 176354 din 26.02.2019, cu privire la concursul organizat
pentru ocuparea postului vacant de agent I (Securitate și sănătate în muncă), poziţia 103
din statul de organizare al centrului – Biroul Resurse Umane, cu personal încadrat
direct precizăm următoarele:
La data de 02.04.2019, comisia de concurs a desfăşurat activitatea de verificare a
corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor.
LISTA nominală a rezultatelor verificării este următoarea:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grad, nume, prenume
BARBU ALINA IONELA
BOGDAN RADU
BOGDAN ADRIANA – MARIA
BERECKI RAMONA - LUIZA
CÂNDA CRISTINA – MARIA
IRIMEȘ BIANCA – ALINA
INEL INA

REZULTAT
VALIDAT
VALIDAT
INVALIDAT
INVALIDAT
VALIDAT
VALIDAT
INVALIDAT

MOTIVUL
INVALIDĂRII
Dosar incomplet
Dosar incomplet
Nu sunt îndeplinite condițiile
de studii prevăzute la Pct. 2
Lit. ”a” din Anunțul nr.
176354/
26.02.2019: ”să fie absolvenți
de studii medii cu diplomă de
bacalaureat, filiera teoretică cu
profil real sau studii medii cu
diploma de bacalaureat filiera
tehnologică cu profil tehnic

TODEA BIANCA – LUCIANA
VALIDAT
8.
VALIDAT
9. SUCIU LAURA MANUELA
Proba de concurs, planificată pentru data de 09.04.2019, se va desfăşura începând cu

ora 12:00, la sediul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie.
La concurs participă candidații al cărui dosar de recrutare a fost VALIDAT în
activitatea de selecţie realizată de comisia de concurs.
COMISIA DE CONCURS:
ÎNTOCMIT
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 190/2018

