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PROCES VERBAL  

privind susƫinerea probei scrise pentru concursul asistent medical 
compartiment  

Camera de Gardă 
încheiat astăzi, 18.11.2019 

 
 

La ședință au participat: 
• dl dr. Dumitru Dumitrescu președintele comisiei de concurs; 

• dna. as. med. Florica Antin - membru supleant al comisiei de concurs; 
• dna. as. med. Crăciun Aurelia - membru al comisiei de concurs; 

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

Orăşenesc Hârşova(observator). 
La ora 1120 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post  vacant de 

asistent medical în compartimentul Camera de Gardă, în cadrul Spitalului Orăşenesc 
Hârşova, cu normă intreagă. 

În urma probei privind selecția dosarelor, au fost admiși pentru proba scrisă 4 
candidați: Gabriela Balaban, Nicoleta Cioacă, Cristian Petroaica şi Violeta-Aura Stoian . 
Comisia a întocmit două seturi de subiecte a cate 12 intrebari grilă plus două subiecte scris. 
Candidata Gabriela Balaban este invitată să extragă unul dintre plicurile sigilate conținând 
variantele de examen și extrage varianta A. 

Candidaƫii sunt  legitimaƫi de către secretar. Menƫionez că membrul comisiei de 
concurs dna as. med. Victoriƫa Oancă, desemnată prin decizia nr. 68/14.06.2019, nu poate 
participa la concurs şi se suplimentează cu membrul supleant as. med. Florica Antin. 

 La ora 1125 începe susținerea probei scrise la concurs. Candidaƫilor li se aduce la 
cunostinƫă că au la dispoziƫie 60 de minute, timp de rezolvare a lucrărilor. 

La ora 1150 dna Violeta Aura Stoian predă lucrarea şi părăseşte sala de examen. 
La ora 1210 dl Cristian Petroaica predă lucrarea urmat de către dna Nicoleta Cioacă, 

ambii părăsind sala de examen. 
La ora 1225 dna Gabriela Balaban predă lucrarea şi părăseşte sala de examen. 
Concursul se încheie la 1225 , după ce candidații au predat lucrările. 
Lucrarile sunt verificate de către comisie și corectate pe loc, conform baremului 

aferent. În urma corectarii s-au înregistrat următoarele rezultate: 
- Balaban Gabriela - 9.50 
- Cioacă Nicoleta - 3.50 
- Petroaica Cristian - 3.00 
- Stoian Violeta-Aura - 4.50 
Candidaƫii sunt chemaƫi în sala de examen unde li se comunică, de către comisie, 

notele aferente. 
Nemaifiind alte lucrări de corectat sau proceduri de urmat, declar ședința închisă, 

ora 1300. 
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președinte, 
Dr. Dumitru Dumitrescu 
 
 

      membru, 
      As. Med. Florica Antin - membru supleant 

 
                                                                                                

Observator - reprezentant Sindicat Constanƫa, 
                                       Preşedinte filiala Spital Orăşenesc Hârşova 

                                    as. med. Corina Apostol 
      membru,                                      

As. med.Crăciun Aurelia 
 
 
 

secretar, 
Georgeta-Magdalena Tudoran 

 
 
 


