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PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 23.08.2021 

 
La ședință au participat: 

• as. med. Cristina Munteanu- presedinte comisie de concurs; 
• as. med. Victorita Onaca - membru al comisiei de concurs; 
• as. med. Mitrita Mamulea - membru al comisiei de concurs; 

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

• dna Tudoran Georgeta-Magdalena - secretar concurs 
 

La ora 1215 s-a întrunit comisia de concurs pentru ocuparea unui post vacant de infirmieră la nivelul 
Spitalului Orășenesc Hârșova,compartiment Bloc Operator, 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. 

Pentru acest post vacant s-au depus trei dosare.  
Se trece la verificarea dosarelor, se verifica documentele de inscriere pentru susținere concurs, 

primul dosar este al dnei Draghici Adriana si este declarata admisa pentru proba scrisa. Urmatorul dosar 
este al candidatei dna Munteanu Mirela Susanica, sunt verificate documentele, depuse, iar in urma 
verificarii acestora este declarata admisa. Al treilea dosar este al dnei Nistor Mariana, sunt verificate 
documentele depuse la dosarul de inscriere concurs si se contata ca si aceast dosar este complet, candidata 
fiind declarata admisa pentru sustinerea probei scrise. 

A fost înregistrat, în total trei dosare de concurs prin grija secretariatului comisiei. 
La ora 1235 se încheie etapa de selecție a dosarelor. Nemafiiind niciun alt dosar de verificat, declar 

ședința închisă. 
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