
Am:
CENTRUL CULTURAL UNESCO .IONEL PERLEA'- IALOMITA

Slobozia - lalomita, b-dul Matei Basarab nr.26
Tel/fax 0040 43 231813

- e-mail ionelperlea@yahoo.com

Nr.TWr b"cQ%l g

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la
concursul pentru ocuparea unui post contractual de execufie de ingrijitor, perioada nedeterminata,

studii generale / medii

Avdnd in vedere prevederile art.20 din Hotdrdrea Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar

vacant corespunzator func{iilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, comisia de concurs comunicd urmitoarele rczultate ale selec{iei

dosarelor de inscriere:

Nr. Crt. Nume, prenume Rezultatul selectiei
ADMIS/ RESPINS

I Bobocea Oita ADMIS

2 Bucoveanu Elena RESPINS pentru neindeplinirea
condiliilor specifice conform Cap l,

Art. 3, lit. f din H G 286/20L1 9i

anuntul concursului (lipsa

recoma ndd rii)
aJ lonita Floricica ADMIS

4 Radu Georgeta Ma'gdalena RESPINS pentru neindeplinirea
condiliilor specifice conform Cap l,

Art. 3, lit. f din HG 286/2011 gi

anuntul concursului (lipsa

recoma ndd rii)

5 Stoica Mariana ADMIS

6 Vlad Sica ADMIS

o Candidatul declarat admis va susline proba scrisd in

sediul Centrului Cultural LINESCO ,,Ionel Perlea",

Ialomi+a, avAnd asupra sa actul de identitate.

data de l0 septembrie 2019, ora 13.00, Ia

B-dul Matei Basareb, l1r. 26, Slobozia,



Candidatul nemultumit de rezultatele obfinute poate formula contestalie in termen de cel mult 24

ore de la afiqare, conform HG nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator

funcfiilor contractuale ;i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plAtit din fonduri publice, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a

contestafiilor, doamna Dana $uiu

Afigat astizi,4 septembr ie 2019, oru I la sediul Centrului Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea", B-
dul Matei Basarab, nr.26, Slobozia,Ialomifa

Secretar Comisia de concurs
Dana Suiu


