
                                            

 
 

PROCES –VERBAL nr. 3708/12.03.2020 
incheiat azi, 12.03.2020 cu ocazia afisarii rezultatelor la concursul organizat in perioada                         

14.02.2020-12.03.2020 pentru ocuparea unui post de registrator in cadrul Magaziei de Materiale 

medicale 

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

Managerului Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” nr. 112 / 11.02.2020 pentru concursul 

organizat in perioada perioada  14.02.2020-12.03.2020 pentru ocuparea unui post de registrator in 

cadrul Magaziei de Materiale medicale, am procedat la afişarea rezultatelor concursului,  conform 

centralizatorului final al concursului  

Astfel,  s-au obţinut următoarele rezultate:  

 

 

Nr. 

Crt. 
Nume si prenume 

Proba 

Scrisa 
Rezultat 

Proba 

Interviu 
Rezultat 

Punctaj 

final 

Rezultat  

final 

1.  Avârvărei Maria 100 admis 64.33 admis 82.17 admis 

2.  Popa Livia Corina 60 admis 91.66 admis 75.83 respins 

3.  Plutariu Monica 56 admis 85 admis 70.50 respins 

4.  
Lăpădatu Alexandra 

Livia 60 

admis 

76.66 admis 68.33 

respins 

5.  Tîrtu Nela Gheorghiţa 80 admis absent respins respins respins 

6.  
Laşiţă Marcela 

Cecilia 68 

admis 

absent 

respins respins respins 

7.  Grădinaru Cristina 64 admis absent respins respins respins 

8.  Baciu Claudia Laura 56 admis absent respins respins respins 

9.  Cîndea Sorina 52 admis absent respins respins respins 

10.  
Focşa Anişoara 52 

admis 

absent 

respins respins respins 

11.  Zaharia Ana Victoriţa 48 respins respins respins respins respins 

12.  Avîrvărei Alina Elena absent respins absent respins respins respins 

 

 

Candidatii declarati admişi la concursul de ocupare a posturilor vacante sunt obligati să se prezinte 

la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. 

Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat 

«admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un 

termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării 

rezultatului concursului. 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE: 

ec. Cristea Ana Maria 


