
coMrrNA scoARTA - JUDETITL GORJ
Jc&/

oRA: /f,t3o

REZULTATE PROBA SCRISA

laconcursulderecrritareorganizatindata de27.1O.2O2I (probascrisd), ora1200,pentruocuparea,pe
perioadd nedeterminatd a postului aferent funcliei contractuale de execufie vacante de Referen!
treapta profesionala debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru, din aparatul de specialitate al
primarului comunei Scoarla - Judeful Gorj, cu durata normal[ a tirnpului de lucru de 8 orelzr,
respectrv 40 oreis[ptamAnd :

Observafii:
Dup[ afigarea rezultatelor ob{inute la proba scris6, candidatul nemultrumit poate face

contestalie, in termen de cel mult o zi hcrdtoare de la data afigirii rezultatului probei scrise, la locul
desfiqurbrii concursului, sub sancliunea dec6derii din acest drept, potrivit art. 37 din H.Gv. nr. 286
din 23 martie 20Il (xactualizatx) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor
contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar pl[tit din fonduri publice, cu modific[rile qi completirile
ulterioare:

Interviul se va sustine, cu respectarea prevederilor art24 alin.(5) si (6) din din H.Gv. nr.286
din 23 martie 20ll (*actualizat*) pentru aprobarea Regulameutului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporal vacant corespunzdtor funcliilor
contractuale gi .a criteriilor de proffrovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar plhtit din fonduri publice, cu modificirile qi completirile
ulterioare, in data de29.lO.2O2I" ora 0900, la sediul Primiriei Comunei Scoarla, localitatea Scoa4a,

strada Principald, nr.83, judeful Goq, Corp B, Biroul Resurse-Umane, etajul 1.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS:
Stamatoiu Ioana-Loredana, consilier, clasa I. gradul profesional superior, in ca entului

Resurse-Umane, din aparatul de specialitate al primarului comrurei Scoar{a, ludetul Gorj

Nr.
crt.

I

Numele qi prenumele canditlatului/
Cotlul de identificare al

candidatului

14378

Detalii functie

Ii.clcrent. trcapta
prot'esionala debutant -

Comuartimentul Cadastru

Rezuhat Punctaj Observa{ii

..ABSENT"

2 14558
Refer-ent, treapta

profesionala debutanl -
C clrnrr artirnentul C adastru

"ADMIS' 53,00
PUNCTE

3. r4582
Ref'erent. tl'eapta

prof'esional a debr"rtant -
Comuartrnentul Cadashu

..RESPINS' 39,00
PUNCTE

4 r4665
Relu'ent, treapta

profesionala debutanl -
Comp arlimentul C adastru

..RESPINS' 38,00
PUNCTE


