
SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCĂR”   COMĂNEŞTI 
 NR.  1764/23.03.2017 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi     23.03.2017 

 

La selectia dosarelor -  concursul din  27.03.2017 -  pentru ocuparea  postului 

vacant de:   ASISTENT MEDICAL GENERALIST– LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

     Comisiile  de concurs constituite au procedat astăzi data de mai sus,  la verificarea 

îndeplinirii de către  candidaţii  înscrişi  a condiţiilor de participare. 
             Din verificarea dosarelor de înscriere  rezultă următoarele : 
 

Nr. 

crt 

Postul scos la concurs Numele si          

prenumele canditatului 

Numar inreg./ 

data inregistrare 

Starea 

dosarului 

Motivul 

respingerii 

1 
ASISTENT MEDICAL GENERALIST– 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

NAPA T. MARIA-

MADALINA 
1596/16.03.2017 Admis - 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal intr-un singur exemplar. 

 Contestaţii se primesc la Comp. RUNOS  in termen de  24 ore de la afisare. 
4 

Data selectiei dosarelor (max. 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de 

depunere) 

22.03.2017 

ora 10.00 

5 Data afisarii rezultatului selectiei de dosare (in termen de 1 zi de la selectare) 
23.03.2017 

ora 13.00 

6 
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare 

(in termen de cel mult o zi de la afisarea rezultatului selectiei) 

24.03.2017 

ora 13.00 

7 
Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind selectia de dosare (in termen 

de max. o zi de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor) 

24.03.2017 

ora 15.00 

8 
Data probei scrise (max.3 ore) si a interviului (cel putin 15 zile de la 

publicare) 

27.03.2017 

ora 09.00 

9 
Data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului (max. 1 zi de la 

finalizarea probei) 

27.03.2017 

ora 14.00 

10 
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise si a 

interviului (cel mult 2 zile de la afisarea rezultatului) 

29.03.2017 

ora 14.00 

11 
Data afisarii rezultatului final al concursului (max. 1 zi de la expirarea 

termenului de depunere a contestatiei) 

30.03.2017 

ora 14.00 

 

COMISIA DE CONCURS 
a) Presedinte:    Dr.  DARIE ELENA. 

b) Membri :    BIOLOG  MIRON IONELA 

                                           BIOLOG  BOMBEA  MARIA 

 

                  As. med.pr. MUNTIANU DANIELA -  Reprezentant OAMGMAMR 

c) Secretarul comisiei de concurs:   Ec. NICA AURICA – Birou RUNOS; 

d)  Observator:  As. med. pr. HANGANU GICA MIOARA – lider Sindicat Sanitas  

 


