
SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA 

str. Vadului, nr. 76, Hârșova, jud. Constanța 

tel/fax: 0241/870.208 // e-mail: secretariat@spitalharsova.ro 

www.spitalharsova.ro 
Operator de date cu caracter personal 

 
 Nr. Inreg:4449 /30.10.2019 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi,  

30.10.2019 
 

La ședință au participat: 
• dl. cons. Jr. Andrei Dogaru - președintele comisiei de concurs; 

• dna. ec. Iuliana Dorneanu - membru supleant al comisiei de concurs; 
• dna. ec. Vasilica Nițu - membru al comisiei de concurs. 

• dna. As. Med. Corina Apostol- preşedinte Filiala SANITAS Spital Orăşenesc 
Hârşova(observator sindicat); 

 
La ora 1400 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de 

expert achiziții la nivelul Spitalului Orășenesc Hârșova, având ca scop selecția dosarelor 
depuse. 

Pentru a fi admis, dosarul trebuie să conțină o cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, o copie a actului de 
identitate aflat în termen de valabilitate (sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii), copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă de absolvire a 
facultății de drept sau alte studii de licență cu profil economic, diplomă de bacalaureat), 
cazierul judiciar / o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, 
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului) și curriculum vitae. 

Pentru postul vacant de expert achiziƫii sau înregistrat 2 dosare : dna. Adriana 
Haralambie-Perianu si dna.  Ionela-Elena Dragomir. 

Se trece la verificarea dosarelor, primul dosar este cel al dnei. Adriana Haralambie-
Perianu , membrii comisiei verifică, pe rând, conținutul acestuia, urmați de președinte, se 
constată că dosarul candidatei este în regulă, acesta fiind declarat admis. 

Al doilea dosar, al dnei. Ionela-Elena Dragomir este verificat , constatându-se şi 
acesta ca fiind admis.                         

Nemaifiind alte dosare de verificat, declar ședința închisă, ora 1500. 
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