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A N U N Ţ 
REZULTATUL PROBEI SCRISE 

 LA EXAMENUL/CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, 
ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.06.2019 (proba scrisă) 

 
     
 
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și H.G. nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare, comisia de 
concurs, constituită conform prevederilor legale, comunică următoarele rezultate ale PROBEI 

SCRISE: 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

funcționarului 
public 

Funcția publică pentru 
pe care promovează 

Punctajul 
obţinut 

Rezultatul probei scrise: 
  ADMIS/RESPINS 

 1. Butuza Loredana 
Andreea 

consilier, clasa I, grad 
profesional superior  

90 ADMIS 

Afișat azi, 14.06.2019 ora12.00 

OBSERVAȚII: 

În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi 
pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la 
locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi 
admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte. 
Candidatul declarat ”admis” va susţine proba de interviu în data 19 iunie 2019 ora 12.00, la sediul 
Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Regiunea Centru, din Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu, nr.10.  

 
 

 

 
 

 

 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să îl primească. Dacă aţi 
primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a-l returna expeditorului. 

http://www.oirposdrucentru.ro/

