
 

SC  LOCATIV SA 

Tg. Mureș, str.Bartok Bela, nr.2A         

 

TABEL  NOMINAL 

cuprinzând rezultatul probei scrise la selecția orgnizată în vederea ocupării funcției de 

director general la SC Locativ SA  

 

Întocmit astăzi, 5  mai  2022, orele 9.30__  la sediul SC Locativ SA : Tg. Mureș, str. Bartok 

Bela nr. 2A. 

 

Candidaturi depuse pentru poziția de                                             DIRECTOR      GENERAL  

 *** Nr. de înregistrare dosar Punctaj obținut probă scrisă – test grilă 

1  1183/26.apr.2022 95 

2  1185/26.apr.2022 95 

 

 

*** Pe site-ul societății documentele afișate nu vor curprinde date cu caracter personal, astfel se va 

asigura tratamentul confidenţial al acestora, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001. 

Candidații în continuare se identifică prin numărul de înregistrare atribuit la momentul 

depunerii dosarului de candidatură. 

 

 

Candidații vor fi înștiințați despre rezultatul examenului scris atât telefonic cât și prin e-mail. 

 

 

 

Eventualele cereri de clarificări / contestații la proba scrisă se depun la fel ca şi dosarele de 

candidatură, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de 

______(evaluare a dosarelor, probă scrisă  etc) SC Locativ SA____ Nume Prenume) iar 

documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări / contestație probă _________ 

Nume Prenume”. 

 

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24h de la primirea rezultatelor şi li se va 

răspunde în termen de maxim 36 de ore de la înregistrarea cererii. În ipoteza în care termenul de 

contestare de 24 de ore se împlinește într-o zi nelucrătoare acesta se prelungește până la sfârșitul 

primei zile lucrătoare. 

 

Comisia de evaluare: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

“ Datele cu caracter personal au fost eliminate din cuprinsul prezentului document. Conșinutul acestui document, inclusive datele de identificare ale 

semnatarilor este păstrat la SC Locativ SA” 


