MUNICIPIUL BOTOŞANI

Rezultatul final al concursului
organizat pentru ocuparea ocuparea pe durată nedeterminată a 3 posturi vacante pentru personal
contractual din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Botoșani,
susţinut în data de 17.08.2016 –proba scrisă şi 18.08.2016- interviul

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, modificată și completată prin HG.
Nr.1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului:
Numele şi prenumele candidatului

Nr.
crt.

1
2
3

GHEORGHIȚĂ FLORENTINA
MARALOIU GEORGE COSMIN
GURZU IONUȚ -ANDREI

4

RUSU IONEL



Funcţia publică

Punctajul
final

Rezultatul
concursului

Director, grad prof. II
Director, grad prof. II
Consilier II la Compartiment
Relații cu Publicul
Referent I A la Comp. Relații
cu Publicul

92,83
71,16
83,66

Admis
Respins
Admis

93,99

Admis

Afişat astăzi, 18.08.2016 ora 1630, la sediul Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr.1

Rezultatul interviului
la concursul organizat pentru ocuparea ocuparea pe durată nedeterminată a 3 posturi vacante
pentru personal contractual din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
Botoșani, susţinut în data de 18.08.2016.

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, modificată și completată prin HG.
Nr.1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Numele şi prenumele candidatului

Nr.
crt.

1
2
3

GHEORGHIȚĂ FLORENTINA
MARALOIU GEORGE COSMIN
GURZU IONUȚ -ANDREI

4

RUSU IONEL

Funcţia publică

Punctajul
probei
interviului

Rezultatul
probei
interviului

Director, grad prof. II
Director, grad prof. II
Consilier II la Compartiment
Relații cu Publicul
Referent I A la Comp. Relații
cu Publicul

93,33
69
83

Admis
Respins
Admis

92,33

Admis



Contestaţiile se vor depune la sediul Municipiului Botoşani până la data de 22.08.2016 ora 900.



Afişat astăzi, 18.08.2016, ora 1630, la sediul Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr.1

