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PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 07.10.2021 

Privind selectia dosarelor pentru concursul de referent debutant 
 la nivelul Spitalului Orasenesc Harsova 

 
La ședință au participat: 

•  dna. ec. Runos Nicolescu Carmen - presedinte al comisiei de concurs; 
• dna. contabil Viorica Munteanu - membru al comisiei de concurs; 
• dna. ec. Nitu Vasilica - membru supleant al comisiei de concurs; 

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

 
La ora 1300 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent debutant la 

nivelul 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), copiile documentelor care să ateste nivelul 
studiilor, 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), chitanta taxa inscriere concurs și curriculum vitae. 

Se trece la verificarea dosarelor, primul dosar este al dnei. Rosca Anisoara , se verifica documentele 
de inscriere concurs, declarandu-se admis de proba selectie dosare si trece mai departe in proba. Urmatorul 
dosar este al dnei Alexe Cristina Raluca, comisia verifica documentele depuse, totodata declarandu-se admis 
catre urmatoarea etapa. Ultimul dosar este al dnei. Dragomir Alexandra Ionela, comisia verifica dosarul 
candidatei, se constata ca intruneste doate cerintele si este declarata admis pentru urmatoarea proba. 

Au fost înregistrate, în total, 3 dosare de concurs prin grija secretariatului comisiei, dintre care, în 
urma verificărilor din etapa de selecție a dosarelor cele 3 au fost admise, aceste persoane urmând să meargă 
în etapa următoare (proba scrisă). 

La ora 1325 se încheie etapa privind selecția de dosare. Nemafiiind niciun alt dosar de verificat, declar 
ședința închisă. 
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