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NR. INREG: 4617/11.11.2019 
 

PROCES VERBAL  
privind susƫinerea probei scrise pentru concursul asistent medical compartiment 

obstetrică-ginecologie 
încheiat astăzi, 11.11.2019 

 
La ședință au participat: 

• dna as.med.  Florica Antin - ( membru supleant) președintele comisiei de concurs; 
• dna. As. Med. Oancă Victoriƫa - membru al comisiei de concurs; 
• dna. As. Med. Crăciun Aurelia - membru al comisiei de concurs; 

• dna. secretar Georgeta-Magdalena Tudoran - secretar al comisiei de concurs; 
• dna. as. med. Corina Apostol - reprezentant Sindicat Constanƫa - preşedinte filiala Spital 

Orăşenesc Hârşova(observator). 
La ora 1130 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post  vacant de asistent 

medical în compartimentul de obstetrica-ginecologie, în cadrul Spitalului Orăşenesc Hârşova, cu 
norma intreaga.. 

În urma probei privind selecția dosarelor, au fost admiși pentru proba scrisă 2 candidați: 
dnele. Mariana Leu si Nicoleta Gheorghiu. Comisia a întocmit două seturi de subiecte grila, fiecare 
conținând 19 întrebări  (0.5 puncte fiind oferite din oficiu fiecărui candidat). Candidata Nicoleta 
Gheorghiu este invitata să extragă unul dintre plicurile sigilate conținând variantele de 
examen(teste grila) și extrage varianta B. 

Candidatele sunt  legitimate de către secretar. Menƫionez că preşedintele comisiei de 
concurs dl. Dr Teaca Andrei, desemnat prin decizia nr. 113/30.08.2019, nu poate participa la 
concurs şi se suplimentează cu membrul supleant as. med. Florica Antin. 

 La ora 1135 începe susținerea probei scrise la concurs. Candidatelor se aduce la cunostinƫă 
că au la dispoziƫie 60 de minute, timp de rezolvare a lucrări. 

Concursul se încheie la 1215 , după ce candidațele  predau lucrările. 
Lucrarile sunt verificate de către comisie și corectate pe loc, conform baremului aferent. În 

urma corectarii s-au înregistrat următoarele rezultate: 
- Nicoleta Gheorghiu - 10 (zece) 
- Mariana Leu - 5.50(cinci virgula cinzeci) 
Candidatele sunt chemate în sala de examen unde se comunică de către comisie notele 

aferente. 
Nemaifiind alte lucrări de corectat sau proceduri de urmat, declar ședința închisă, ora 1225. 
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