
 
 
Nr. 3972/11.10.2021 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 11.10.2021, privind susƫinerea probei scrise concurs post 

referent debutant - compartiment Runos 
 perioadă nedeterminată 

La ședință au participat: 
• dna Nicolescu Carmen- preşedinte al comisiei de concurs; 

• dna ec. Vasilica Nitu - membru al comisiei de concurs; 
• dna. cont. Viorica Munteanu- membru al comisiei de concurs; 

• dna. secretar Georgeta-Magdalena Tudoran - secretar al comisiei de concurs; 
• dna. as. med. Corina Apostol - preşedinte Sindicat SANITAS CONSTANŢA filiala Spital 

Orăşenesc Hârşova(observator). 
 

La ora 1010 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de referant 
debutant în cadrul compartimentului administrativ al Spitalului Orăşenesc Hârşova, norma intreaga, 
perioadă nedeterminată. 

În urma probei privind selecția dosarelor, au fost admise 3 dosare pentru proba scrisa: 
DRAGOMIR ALEXANDRA IONELA, ALEXE CRISTINA RALUCA si ROSCA ANISOARA.  

Comisia a întocmit două seturi de subiecte a cate 10 întrebări, fara punct din oficiu.  
Dna. DRAGOMIR ALEXANDRA IONELA este invitata să extragă unul dintre plicurile sigilate 

care conțin variantele de examen și extrage varianta nr. 2. 
Candidatilor li se aduce la cunoştinƫă ca au la dispoziƫie 60 de minute pentru rezolvarea 

lucrarii. 
Se constata ca dna ROSCA ANISOARA nu este prezenta, automat fiind declarata respins. 
Candidatii prezenti sunt legitimati de către secretarul de concurs.  
La ora 10 15 începe susținerea probei scrise.  
Dna DRAGOMIR ALEXANDA IONELA predă lucrarea la ora 1109, si este rugata sa ramana 

in sala de concurs pana la predarea ultimei lucrarii.  
La ora 1112 Dna ALEXE CRISTINA RALUCA preda ultima lucrarea. 
Secretarul de concurs ii informeaza ca pot astepta pana la corectarea lucrarilor pe hol, sau 

pot vedea rezultatel pe site-ul unitatii. 
Lucrarea este verificată de către comisie și corectată pe loc, conform baremului aferent. În 

urma corectării, s-a înregistrat următorele rezultate: 
DRAGOMIR ALEXANDRA IONELA - 6,40 
ALEXE CRISTINA RALUCA - 1,80 
ROSCA ANISOARA - NEPREZENTAT 
După corectarea lucrărilor candidatii ramasi in aflarea rezulatatelor sunt invitati în sala de 

examen pentru aflarea rezultatelor, iar secretarul de concurs ii informeaza de perioada de 
contestaƫie a examenului, termenul fiind de 24 de ore de la afisarea rezultatelor pe site-ul unitatii. 

Nemaifiind alte lucrări de corectat sau proceduri de urmat, declar ședința închisă la ora 1120. 

 
președinte, 
Ec. RUNOS - Nicolescu Carmen 

 
 
membru, 

      ec. Vasilica Niƫu 
                                     Preşedinte sindicat SANITAS Constanƫa -    
                                   filiala Spital Orăşenesc Hârşova - observator, 

                                      as. med. Corina Apostol                                 
      membru,          
      cont. Viorica Munteanu 

Secretar comisie, 
Georgeta-Magdalena Tudoran 


