
 

 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi 16.05.2022 

în vederea selecției dosarelor depuse pentru participarea la concurs 
 pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical  

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orășenesc Hârșova 
La ședință au participat: 

• dl. Dr. Gavrila Alexandru - preşedinte comisie de concurs; 
• dna. as. med. Munteanu Cristina - membru al comisiei de concurs; 

• dna. as. med. Rasid Ailin  - membru al comisiei de concurs; 
• dna. as. med. Corina Apostol - reprezentant sindicat SANITAS Constanƫa (observator). 

• dna farm. Sef Iancu Livia Georgiana – secterarul comisiei 
 

La ora 15:00  s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de registrator 
medical din cadrul Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orășenesc Hârșova 
În urma probei privind selecția dosarelor, au fost admise pentru proba scrisă toate dosarele.  

Comisia a întocmit un număr de 16 subiecte: 
Este invitata doamna Barbieru Aurica pentru a extrage 9 subiecte. S-au extras cele 9 subiecte si 

au fost dictate candidatelor.  
Candidatelor li se aduce la cunoştinƫă ca are la dispoziƫie 60 de minute pentru rezolvarea lucrării. 
Candidatele prezente au fost legitimate de către secretarul comisiei.   
La ora 15: 13 începe susținerea probei scrise.  
Concurentele au finalizat lucrarea scrisă la ora 16:05 
Lucrarile sunt verificate de către comisie și corectate pe loc, conform baremului aferent. În urma 

corectării, s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Barbieru Aurica – respins 
Calu Denisa Elena – admis  
Larion Alina – respins  
Întrucât nu mai sunt lucrări de corectat sau proceduri de urmat, declar ședința închisă astăzi 

16.05.2022 la ora 16:30. 

 
COMISIA DE CONCURS: 

Comisia de Concurs: 
• dl. Dr. Gavrila Alexandru - preşedinte comisie de concurs; 
• dna. as. med. Munteanu Cristina - membru al comisiei de concurs; 
• dna. as. med. Rasid Ailin  - membru al comisiei de concurs; 
• dna. as. med. Corina Apostol - reprezentant sindicat SANITAS Constanƫa(observator). 

• dna. farm. sef Iancu Livia Georgiana – secretar.  
 


