
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 24.09.2019 

 
La ședință au participat: 

• dl. Dr. Andrei Teaca- președintele comisiei de concurs; 
• dna. As. med. Victorita Oanca - membru al comisiei de concurs; 
• dna. As. Med. Aurelia Craciun - membru al comisiei de concurs; 

• dna. as. med. Corina Apostol - reprezentant sindicat SANITAS Constanta(observator). 
 

La ora 1310 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical 
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 (studii - de specialitate /postliceală sanitară, studii superioare de 
specialitate sau echivalare), 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) și curriculum vitae. 

La acest concurs au fost depuse 6 dosare. 
Se trece la verificarea dosarelor, primul dosar este al dnei. Cioacă Nicoleta. Membrii comisiei, pe 

rând, verifică conținutul acestuia. Candidatul este declarat admis. 
Următorul dosar este al dnei.Plăiaşu Cristiana-Maria , pe care comisia, al cărui conținut este 

verificat, declară și acest candidat admis. 
Urmǎtorul dosar este cel al dnei Codreanu Elena, după verificare conƫinut dosar, comisia declară 

admis. 
Se trece la verificarea următorului dosar, dna Gheorghiu Nicoleta, care este verificat şi declarat 

admis de către comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant. 
Următorul dosar care este verificat este cel al dnei Brăteanu Alina-Georgiana, care este verificat 

şi se declarǎ admis de către comisie. 
Se trece la ultimul dosar, al dnei Leu Mariana, care este verificat şi totodată declarat admis. 
Au fost înregistrate, în total, 6 dosare de concurs prin grija secretariatului comisiei, iar în urma 

verificărilor din etapa de selecție a dosarelor, toate dosarele depuse au fost admise, aceste persoane 
urmând să meargă în etapa următoare (proba scrisă). 

La ora 1345 se încheie etapa de selecție a dosarelor. Nemafiiind niciun alt dosar de verificat, 
declar ședința închisă. 
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