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PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 07.09.2021, pentru susƫinerea probei scrise concurs post 

Expert Achiziƫii - compartiment administrativ 
 perioadă nedeterminată 

 
La ședință au participat: 

• dna cons.jr. Felicia Velea - 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 1000 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert 
achizitii în cadrul compartimentului administrativ al Spitalului Orăşenesc Hârşova, norma intreaga, 
perioadă nedeterminată. 

În urma probei privind selecția dosarelor, a fost admis candidatul Calu Mihai Valeriu.  
Comisia a întocmit două seturi de subiecte a câte 19 întrebări grilă, cu raspuns multiplu, fara 

punct din oficiu. Dl. Calu Mihai Valeriu este invitat să extragă unul dintre plicurile sigilate care conțin 
variantele de examen și extrage varianta nr. 2. 

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

Candidatul prezent este legitimat de către secretarul de concurs.  
La ora 1005 începe susținerea probei scrise.  
Dl Calu Mihai Valeriu predă lucrarea la ora 1045, părăsind totodată sala de concurs. 

Secretarul de concurs il informeaza ca poate astepta pana la corectarea lucrari, pe hol, sau poate 
vedea rezultatul pe site-ul unitatii. 

Lucrarea este verificată de către comisie și corectată pe loc, conform baremului aferent. În 
urma corectării, s-a înregistrat următorul rezultat: 

Calu Mihai Valeriu – 9,00(nouă) 
După corectarea lucrării candidatul este invitat în sala de examen pentru aflarea rezultatului 

şi informându-l totodată şi 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 1100. 

 
 

președinte, 
cons.jr. Felicia Velea 

 
 
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 


