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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 05.12.2019, pentru susƫinerea probei scrise şi interviu 
pentru susƫinerea concursului de Psiholog - Spital Orăşenesc Hârşova 

 perioadă nedeterminată 
 

La ședință au participat: 
• dl. Dr Dumitru Dumitrescu - director medical Spital Orăşenesc Hârşova - membru 

comisiei de concurs; 
• dna. Mihaela Cişmilianu (reprezentant Colegiul Psihologilor Constanƫa) -psiholog 

principal- preşedinte al comisiei de concurs; 
• dl. Lector. Univ. Ilie Grădinaru - membru al comisiei de concurs. 

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

 
 

La ora 1005 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de Psiholog în cadrul compartimentului administrativ al  Spitalului 
Orăşenesc Hârşova, perioadă nedeterminată. 

În urma probei privind selecția dosarelor, a fost admis pentru proba 
scrisă un candidat: Gîrbăcea Steluƫa. Comisia a întocmit două seturi de 
subiecte a câte 18 întrebări tip grilă (1 punct fiind oferit din oficiu). Dna 
Gîrbăcea Steluƫa este invitată să extragă unul dintre plicurile sigilate conținând 
variantele de examen și extrage varianta nr. 2. 

Candidatului i se aduce la cunoştinƫă ca are la dispoziƫie 60 de minute 
pentru rezolvarea lucrari. 

Candidatul prezent este legitimat de către secretar.  
La ora 1015 începe susținerea probei scrise.  
Dna Gîrbăcea Steluƫa predă lucrarea la ora 1020, părăsind totodată sala 

de concurs. 
Lucrarea este verificată de către comisie și corectată pe loc, conform 

baremului aferent. În urma corectării, s-a înregistrat următorul rezultat: 
Gîrbăcea Steluƫa – 9.50 
După corectarea lucrării candidatul este invitat în sala de examen pentru   

comunicarea rezultatului şi totodată pentru susƫinerea interviului. 
La ora 1030 se începe interviul, unde candidatul este la dispoziƫia 

comisiei răspunzând întrebărilor puse de către cei trei membrii ai comisiei de 
concurs.. 

La ora 1055 se încheie interviul, dna Gîrbăcea Steluƫa obƫinând 
urmatoarele note: 

 - 9.00 (noua) - dl. Dir. med. Dr. Dumitru Dumitrescu 
 - 8.00 (opt) - dl. Lector univ. Ilie Grădinaru 
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 - 8.50 (opt cinzeci) - dna. Psiholog principal Mihaela Cişmilianu, 
Media generala in urma sustinerii interviului fiind de 8.50. 
În urma procedurii de corectare a lucrării scrise şi a interviului dna 

Gîrbăcea Steluƫa obƫine nota 8.75, declarându-se totodata şi promovabilitatea 
concursului. 

Nemaifiind alte lucrări de corectat sau proceduri de urmat, declar ședința 
închisă la ora 1100, data 05.12.2019. 

 
 

președinte, 
Mihaela Cişmilianu  
reprezentant Colegiul Psihologilor Constanƫa - psiholog principal 
 
 
 
membru, 
Dr Dumitru Dumitrescu   
director medical Spital Orăşenesc Hârşova 
 
 
                 Observator Sindicat - preşedinte Filiala SANITAS 
                                    Spital Orăşenesc Hârşova 
                                     As. Med. Corina Apostol 

  
     membru,  
     Lector Univ. Ilie Grădinaru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Secretar comisie, 
Georgeta-Magdalena Tudoran 

 
 
 
 


