
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 nr. 1711 încheiat astăzi, 12.05.2021,  

pentru susƫinerea probei scrise concurs post Asistent medical generalist -  
Ambulatoriul Integrat - perioada nedeterminata 

 
La ședință au participat: 

• dna. dr.Orbocea Georgiana –  preşedinte al comisiei de concurs; 
• dna asistenta sefa .  Munteanu Cristina - membru al comisiei de concurs; 

• dna. Asistenta Rasid Ailin - membru supleant al comisiei de concurs; 
• dna. referent RUNOS Nicolescu Carmen - secretar al comisiei de concurs; 

• dna. as. med. Corina Apostol - preşedinte sindicat SANITAS CONSTANŢA filiala Spital Orăşenesc 
Hârşova(observator). 

 
La ora1100 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea a sase(6) posturi vacante de asistent 

medical  în cadrul Ambulatoriului Integrat  al  Spitalului Orăşenesc Hârşova, perioadă nedeterminată. 
În urma probei privind selecția dosarelor, au fost admiși pentru proba scrisă toti noua(9) candidaƫi: 

 STOIAN VIOLETA-AURA,  
BURDUSEL TANIA,  
TOHANEANU AURORA,  
OLTEANU LOREDANA,  
VOICA DORINA,  
BURIU IONICA, 
CHELU ADRIANA,  
MIHAI MARIANA  
DEMIT ANCA.  
Comisia a întocmit două seturi de subiecte test griă a câte 40 întrebări. Este invitată dna.STOIAN 

VIOLETA-AURA fiind primul candidat pe borderoul de notare să extragă unul dintre plicurile sigilate  
conținând variantele de examen și extrage varianta cu nr.2. 

Toți candidații au complet dosarul de înscriere și au cazierul judiciar necesar dosarului de înscriere 
pentru susținerea probei scrise. 

Candidatilor li se aduce la cunoştinƫă ca au la dispoziƫie 180 de minute pentru rezolvarea lucrării și 
nota pentru a fi declarați admiși și a putea intra la proba practică este 5,00. 

Candidaƫii sunt legitimaƫi de către secretarul comisiei și se constată că toțicandidații sunt prezenți, 
fapt certificat prin semnătură în Borderoul de Prezență.   

La ora 1123  începe susținerea probei scrise.  
Concurenții au predat lucrările în următoarea ordine tot odată părăsind sala de concurs. 
OLTEANU LOREDANA - ORA 1209 

DEMIT ANCA - ORA 1215 

TOHĂNEANU AURORA - ORA 1218 

STOIAN VIOLETA -AURA - ORA 1221 

VOICA DORINA - ORA 1222 

BURDUȘEL TANIA - ORA 1230 

CHELU ADRIANA - ORA 1231 

MIHAI MARIANA - ORA 1231 

BURIU IOANA - ORA 1235 

Concursul se încheie la ora 1235  , după ce și ultimul  candidat dna. Buriu Ionica predă lucrarea. 
S-a adus la cunostința candidaților că în urma corectării lucrărilor scrise aceștia au la dispoziție 24 

de ore de la afișarea rezultatelor, să depună contestații la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova 
Lucrarile sunt verificate de către comisie și corectate pe loc, conform baremului aferent. În urma 

corectării, s-au înregistrat următorele rezultate: 
 
 



STOIAN VIOLETA AURA  – nota 8,125 
BURDUSEL TANIA   -  nota 7,250 
TOHANEANU AURORA - nota 5,875 
OLTEANU LOREDANA- nota 6,750 
VOICA DORINA- nota 4,000 
BURIU IONICA- nota 7,000 
CHELU ADRIANA- nota 7,625 
MIHAI MARIANA - nota 5,375 
DEMIT ANCA- nota 6,375 
Singurul concurent declarat ”RESPINS” este dna. VOICA DORINA  cu nota 4.000, restul 

concurenților fiind declarați ”ADMIS” pentru proba practică. 
Nemaifiind alte lucrări de corectat sau proceduri de urmat, declar ședința închisă astăzi 

12.05.2021 la ora 1400. 
 

președinte, 
Dr. Orbocea Georgiana  ______________ 
membru, 

  Asistenta Sef - Munteanu Cristina _____________                                             
membru,          
Asistent Coordonator Rasid Ailin ______________ 
Preşedinte  sindicat SANITAS Constanƫa    

            filiala Spital Orăşenesc Hârşova - observator, ______________ 
as. med. Corina Apostol  

 
Secretar comisie, 
Referent RUNOS  

Nicolescu Carmen 


