
ROMÂNIA                                                  
JUDEŢUL HUNEDOARA
SERVICIUL PUBLIC DE INTRETINERE
SI GOSPODARIRE MUNICIPALA DEVA
Nr. 3910/16.05.2018

COMUNICAT

        Vă facem cunoscut că în urma finalizarii concursului organizat in perioada
14 – 15 mai 2018 pentru ocuparea posturilor de executie vacante de muncitor
calificat tr. IG – 5 posturi din care 2 posturi la Zona 3 si 3 posturi la Zona 4, si
muncitor necalificat – 3 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi,
Zona  5  al  Serviciului  Public  de  Intretinere  si  Gospodarire  Municipale  Deva,
candidatii au fost declarati, dupa cum urmeaza :

Pentru  ocuparea  posturilor  de  muncitor  calificat  din  cadrul  Serviciului
Intretinere Zone Verzi, Zona 3:
1. GÎȚ CRISTIAN EMIL - ADMIS        
Proba practia                   - 81,66 puncte
Interviu                               - 89,00 puncte
Punctaj final concurs                 - 85,33 puncte

2. CRISAN MADALIN GEORGE            - ADMIS
Proba practia                   - 90,00 puncte
Interviu                               - 88,33 puncte
Punctaj final concurs                 - 89,17 puncte

Pentru  ocuparea  posturilor  de  muncitor  calificat  din  cadrul  Serviciului
Intretinere Zone Verzi, Zona 4:
1. ANCA IOAN                   - ADMIS
Proba practia                   - 92,33 puncte
Interviu                               - 80,66 puncte
Punctaj final concurs                 - 86,50 puncte

2. ALBU NICOLAE                                 - ADMIS
Proba practia                   - 81,33 puncte
Interviu                               - 80,00 puncte
Punctaj final concurs                 - 80,67 puncte

Pentru  ocuparea  posturilor  de  muncitor  calificat  din  cadrul  Serviciului
Intretinere Zone Verzi, Zona 5:

1. BOKA ANCUTA                   - ADMIS
Proba practia                   - 81,66 puncte
Interviu                               - 87,33 puncte
Punctaj final concurs                 - 84,50 puncte



2. NICULA IOANA FLORINELA              - ADMIS
Proba practia                   - 86,66 puncte
Interviu                               - 88,00 puncte
Punctaj final concurs                 - 87,33 puncte

 
Conform  art.  30,  alin  (4),  din  Regulamentul-cadru  privind  stabilirea

principiilor  generale  de  ocupare  a  unui  post  vacant  sau  temporar  vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte  profesionale  imediat  superioare  a  personalului  contractual  din  sectorul
bugetar plătit din fonduri publice  aprobata prin  HG 286/2011,  “Se consideră
admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul
care a obţinut cel mai  mare punctaj  dintre candidaţii  care au concurat pentru
acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.”

Mititelu Andreea – Inspector de Specialitate IA -Secretar al comisiei de concurs 

Afisat la data de 16 mai 2018, ora 13,00                                                          
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