
 
 

PROCES –VERBAL nr. 14532/04.12.2019 

incheiat azi, 04.12.2019 cu ocazia afisarii rezultatelor stabilite in urma verificarii dosarelor depuse de 

candidatii inscrisi la concursul organizat in perioada 18.11.2019-19.12.2019 pentru ocuparea a 8  posturi 

vacante de executie de personal auxiliar cu norma intreaga  in cadrul sectiei ATI 

 

 

Subsemnata ec. Cristea Ana Maria,  secretar al comisiei de concurs numita prin Dispoziţia 

Managerului Spitalului „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara nr. 413/06.11.2019 pentru concursul 

organizat in perioada 18.11.2019-19.12.2019 pentru ocuparea a 8  posturi vacante de executie de 

personal auxiliar cu norma intreaga  in cadrul sectiei ATI, am procedat la afisarea rezultatelor stabilite de 

comisia de concurs in urma verificarii dosarelor depuse de candidati, conform procesului-verbal nr. 

14531/04.12.2019 
 

Nr. 

Crt. 
Nume si prenume Postul optat Admis/respins 

1.  Boidache Camelia Anişoara îngrijitoare admis 

2.  Ferenzi Fevronia îngrijitoare admis 

3.  Onofrei Maria Mihaela îngrijitoare admis 

4.  Podar Adela Elena îngrijitoare admis 

5.  Puica Alexandra Maria îngrijitoare admis 

6.  Arhire Amalia Alis infirmieră admis 

7.  Manole Elena infirmieră admis 

8.  Popa Mihaela Geneta infirmieră admis 

9.  Suta Doina infirmieră admis 

10.  Bartoşiu Florin Andrei brancardier admis 

11.  Dănilă Marius Alexandru brancardier admis 

12.  Drăghici Mircea Adrian brancardier admis 

13.  Finta Flaviu Zsolt brancardier admis 

14.  Fulea Mircea brancardier admis 

15.  Gîlcă Cristian Andrei brancardier admis 

16.  Giurgiu Robert  brancardier admis 

17.  Mogoş Petru Loredan brancardier admis 

18.  Pal Felician Andrei brancardier admis 

19.  Popa Nicolae Adrian brancardier admis 

20.  Popovici Alexandru brancardier admis 

21.  Varadi Tiberiu Daniel brancardier admis 

   Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

   După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune 

contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.  

Candidaţii declaraţi admişi de către comisia de concurs, pe baza verificării dosarelor de participare, 

se vor prezenta in data de 16.12.2019 ora 10:00 in Amfiteatrul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru 

Simionescu” Hunedoara, pentru susţinerea probei scrise a concursului mai sus menţionat.  
 

Afisat azi,  04.12.2019 

 

Secretar Comisie 

Ec. Cristea Ana Maria 


