
 

   
 

  Nr.2341/12.05.2022 
   

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi 12.05.2022 

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. 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). 

 
 La ora 1400 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
registrator medical în cadrul Ambulatoriul Integrat al 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), 
copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor inclusiv 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), chitanƫa cu contravaloarea achitată înscrierii la concurs 
şi curriculum vitae. 

Au fost înregistrate, în total 3 dosare de concurs prin grija secretariatului comisiei, și 
anume: 
1. Barbieru Aurica 
2. Calu Denisa Elena 
3. Larion Alina 

Se trece la verificarea dosarelor, iar în urma verificărilor din etapa de selecție a dosarelor, 
toate cele 3 dosare se dovedesc a fi complete, însă la dosarul doamnei Larion Alina se 
sesizeaza ca are declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale si urmeaza 
a prezenta cazierul pana la data sustinerii primei probe de examen. La dosarul doamnei 
Barbieru Aurica se constasta ca CV -ul este incomplet. Secretarul comisiei a instiintat 
telefonic candidata la ora 15:17, urmand ca in ziua examenului sa prezinte CV -ul, in format 
tiparit si cu datele complete. Neprezentarea la data primei probe a documentelor solicitate in 
urma verifcarii dosarelor, se considera nerespectarea cerintelor (dosare incomplete) si atrage 
anularea dosarelor de concurs. 

La ora 1525 se încheie etapa de selecție a dosarelor. Ne mai fiind nici un alt dosar de 
verificat, declar ședința închisă. 

 
Comisia de Concurs: 
• dl. 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). 

 
 

Secretar comisie, 
                                                     Farm. sef Iancu Livia Georgiana 


