
CO UL GORJ
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". REZIJLTATE PROBA SCRISA

la concursul de reprutare organizat in data de 09.06.2020 (proba scrisi), ora l3m, pentru ocuparea, pe perioadi
nedeterminati a postului aferent funcfiei contractuale de execulie vacante de Muncitor Calificat
(Buldoexcavatorist), treapta profesionala I, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarfa - Judeful
Gorj, cu durata normald a timpului dolucru de 8 orelzi,respectiv 40 ore/sdptimfind :
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809s
Muncitor Calificat

(Buldoexcavatorist).
treapta profesionala I

"Admis" s850
ouncte

Observafii:

Dupd afigarea rezultatelor ob{inute la proba scrisd, candidahrl nemulpmit poate face contesta(ie, in
termen de cel mult o zi lucritoare de la data afigdrii rezultatului probei scrise, la locul desfEgurdrii concursului,
sub sancfitutea decdderii din acest drept, pofivit art. 3l din H.Gv. w.286 din23 nartie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzhtor func(iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau fepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu
modificdrile gi completarile ulterioare.

Interviul se va susfine, cu respectarea prevedeilor art.24 alin.(s) qi (6) din din H.Gv. nr. 286 dn 23
martie 20ll (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamenhrlui-cadnr privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespurzitor funcflilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
ptdtit din fonduri publice, cu modificlrile gi completarile ulterioare, in data de 11.06.2021, ora 09@, la sediul
Primiriei Comunei Scoarfa, localitatea Scoarfa, strada Principali, nr.83, judeful Gorj, Corp B, Biroul Resurse-
Umane, etaj l.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS:

Stamatoiu Ioana-Loredana, consilier, clasa I, gradul profesi5nal principal, in cadrul C;o

Resurse-Umane, din aparaflrl de specialitate al primarului comunei Scoar{a, judeful Gor-1


