
                                             

 

 

PROCES –VERBAL nr. 1768/04.02.2020 

încheiat azi, 04.02.2020 cu ocazia verificării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi 

la concursul organizat in perioada 16.01.2020-25.02.2020  a 2 posturi de executie contractual vacante 

cu norma intreaga de asistenti medicali generalisti in cadrul sectiei Obstetrica Ginecologie si a unui post de 

executie contractual vacant cu norma intreaga de asistent medical generalist in cadrul Laboratorului de 

Radiologie si Imagistica medicala 

 

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

Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara nr. 77/13.01.2020   , pentru concursul organizat in 

perioada  16.01.2020-25.02.2020  a 2 posturi de executie contractual vacante cu norma intreaga de asistenti 

medicali generalisti in cadrul sectiei Obstetrica Ginecologie si a unui post de executie contractual vacant 

cu norma intreaga de asistent medical generalist in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica 

medicala, 

Am procedat la afisarea rezultatelor stabilite de comisia de concurs in urma verificarii dosarelor depuse de 

candidati, conform procesului-verbal nr. 1767/02.12.2019 

 

Laborator Radiologie si Imagistica medicala 
 

Nr. 

Crt. 
Nume si prenume Rezultat 

1.  Apostolescu Carmen Gabriela admis 

2.  Cîrstea Laura  admis 

3.  Fluieraş Denisa Carla admis 

4.  Galusnyak Roxana  admis 

5.  Iacoboae Mihaiela admis 

6.  Marconi Maria Steliana admis 

7.  Oana Adina Claudia admis 

8.  Podar Adela Elena admis 

9.  Popescu Gabriela Maria admis 

10.  Riza Ionela Petronela admis 

11.  Salamon Cristina admis 

12.  Sterian Marcela admis 

13.  Suciu Daniela admis 

14.  Tătaru Ioan Alexandru admis 

15.  Tătărăşanu Ana Maria admis 

16.  Vagău Oana Andreea 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 20.02.2020 ora 11:00 in Amfiteatrul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” 

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

Secretar Comisie 

Ec. Cristea Ana Maria 

 


