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Nr. 311/08.03.2018
COMUNICAT

Privind rezultatele  selectiei cererilor candidatilor la examenul de testare profesionala
pentru persoanele ale caror posturi vacante, in regim contractual sunt supuse

reorganizarii, respectiv doua posturi inspector specialitate gr.IA din cadrul Centrului
National de Informare si Promovare Turistica Deva, apartinand “Serviciului Public

Administrare Cetate  Deva”

În  conformitate  cu  prevederile  Hotararii  Guvernului  nr.286/2011 pentru  aprobarea

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

sau temporar  vacant  corespunzător  funcțiilor  contractuale  și  a  criteriilor  de  promovare în

grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare  a  personalului  contractual  din  sectorul

bugetar plătit din fonduri publice, 

În  baza prevederilor  Art.7 al  Hotărârii  Consiliului  Local  Deva nr.56/23.02.2018
privind  modificarea  organigramei  si  statului  de  functii  pentru  Serviciul  Public
Administrare Cetate Deva din subordinea Consiliului local Deva,

si a

Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de testare profesionala
pentru persoanele ale caror posturi  sunt supuse reorganizarii  la nivelul  aparatului  de
specialitate al Primariei Municipiului Deva si serviciilor  publice din subordinea Consiliului
Deva aprobat prin HCL nr. 57/23.02.2018, 

         Comisia de examen, stabilita in baza Deciziei nr. 28/2018 a directorului SPAC Deva
pentru  organizarea examenului  de  testare  profesionala  pentru  persoanele  ale  caror
posturi vacante, in regim contractual sunt supuse reorganizarii, respectiv doua posturi
inspector de specialitate gr. IA din cadrul Centrului National de Informare si Promovare
Turistica  Deva,  aparținând  Serviciului  Public  Administrare  Cetate  Deva, a  procedat  la
verificarea cererilor de participare la examen.
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S-a constatat ca si-au depus cereri urmatorii candidati:

1. REDNIC ANDRA MARIA -Cererea Nr. 286/06.03.2018
2. SARBU CECILIA-VIRGINIA -Cererea Nr. 287/06.03.2018
3. DEMETER ESZTER-MIHAELA -Cererea Nr. 303/06.03.2018

Cererile candidatiilor au fost declarate:

1. REDNIC ANDRA MARIA - ADMIS
2. SARBU CECILIA-VIRGINIA - ADMIS
3. DEMETER ESZTER-MIHAELA - ADMIS

Prin urmare:
Pentru cele doua posturi in regim contractual  de  inspector de specialitate gr.IA, din
cadrul  Centrului  National  de  Informare  si  Promovare  Turistica  Deva,  apartinand
“Serviciului  Public  Administrare Cetate  Deva” va fi   organizata proba scrisa conform
calendarului examenului de testare profesionala.

Docea Adriana – secretar comisie
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