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Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de
Lenjereasă (spălătoreasă lenjerie)(studii generale/medii) , durată determinată de un an, normă
întreagă, în cadrul Serviciului Tehnic-Administrativ-Cămin Extensia Piatra Neamţ
selecție organizată în data de 26 Octombrie 2021
Comisia de concurs a constatat că până la data limită de depunere a dosarelor de concurs-25 octombrie
2021, ora 1500, au fost depuse un număr de 2 (două) dosare.
În urma examinării dosarelor sub aspectul îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la
concurs, comisia a acordat următoarele calificative:
Nr.
crt.
01
02

Numele şi prenumele candidatului
ANDREI CLAUDIA-ANGELA
CORFU DUMITRIŢA

Calificativul

Menţiuni

Admis
Admis

Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor-27.10.2021 până la ora 1000 (în termen de cel mult o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor). Contestaţiile se depun şi se înregistrează la
Secretarul comisiei de concurs, documentarist Munteanu Ioana Alexandra.
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului la contestaţii-27.10.2021, imediat după soluţionarea
contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Candidaţii admişi la selecția dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că
nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Candidaţii admişi în urma selecţiei dosarelor, se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise a
concursului, la sediul Extensiei Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima” situat în Mun. Piatra
Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 67, sala de consiliu ”Vasile Spătărelu”, având asupra lor actul de
identitate, în data de 02 noiembrie 2021, începând cu ora 930. Proba scrisă a concursului va începe la
ora 1000. Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de
complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi trei ore, calculate din momentul comunicării subiectelor.
Afişat azi, 26 octombrie 2021 ora 1400 la sediul ANMGD şi pe pagina de internet a instituţiei la adresa:
www.anmgd.ro, secţiunea Documente/Posturi vacante/Posturi auxiliar didactice.
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