PROCES –VERBAL nr. 1772/04.02.2020
a verificarii dosarelor depuse de candidatii inscrisi la concursul organizat in 16,01,2020-31,01,2020
pentru ocuparea a 5 posturi de executie contractual vacante cu norma intreaga de registratori medicali (2
posturi in cadrul structurii Personal Comun Spital - Birou de Internari; 1 post Bloc Alimentar –
Compartiment Dietetica;2 posturi Magazia de Alimente)
Subsemnata ec. Cristea Ana Maria, secretar al comisiei de concurs numita prin Dispoziţia
Managerului Spitalului „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara nr. 81/14.01.2020 pentru concursul
organizat in perioada 16,01,2020-31,01,2020 pentru ocuparea a 5 posturi de executie contractual
vacante cu norma intreaga de registratori medicali (2 posturi in cadrul structurii Personal Comun
Spital - Birou de Internari; 1 post Bloc Alimentar – Compartiment Dietetica;2 posturi Magazia de
Alimente), am procedat la afisarea rezultatelor stabilite de comisia de concurs in urma verificarii dosarelor
depuse de candidati, conform procesului-verbal nr. 1771/04.02.2020
Bloc Alimentar - Comp. Dietetica
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.

Nume si prenume
Bîrcean Andreea Wanda
Bîrceanu Bianca
Mitrescu Adela Valeria
Păcurar Oana Amalia

Rezultat
admis
admis
admis
admis

Magazia de alimente
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nume si prenume

Rezultat

Avîrvărei Alina Elena
admis
Bălan Elisabeta Aurelia
admis
Cîndea Sorina
admis
Debuş Terezia
admis
Gălan Ionela Claudia
admis
Ion Adriana Petronela
admis
Kelemen Maria Cristina
admis
Laşiţă Marcela Cecilia
admis
Mărilă Andrei Mircea
admis
Munteanu Ioana Gabriela
admis
Pleşca Carmen Gabriela
admis
Stegaru Asineta
admis
Tîrţu Nela Gheorghiţa
admis
Candidaţii declaraţi admişi de către comisia de concurs, pe baza verificării dosarelor de participare,
se vor prezenta in data de 26.02.2020 ora 10:00 in Amfiteatru, pentru susţinerea probei scrise a concursului
mai sus menţionat.
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 pana in data de 05.02.2020 ora 10:00
Secretar Comisie
Ec. Cristea Ana Maria

