
          

            ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 
   CONSILIUL JUDEȚEAN 
   COMISIA DE CONCURS 
       

 
LISTA 

privind rezultatul probei scrise  

susţinută în data de 03.04.2017, ora 900, pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante  in 
cadrul Serviciului de Management al Calitatii Serviciilor Medicale de:  sef serviciu gradul II-1 

post;consilier juridic I A-1 post;fizician medical debutant -1 post  
 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Nr. 
Crt
. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Funcţia  
contractuală 

Denumire  
direcţie /serviciu/ 

compartiment 

Punctajul 
obţinut la 

proba scrisă 

Rezultatul 
probei 
scrise 

1. 
Dragoescu Mihaela 

Andreea 
Consilier 
juridic IA 

Serviciul de Management 
al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

94.5 puncte 
ADMIS 

2. Florea Violeta Sef serviciu 

Serviciul de Management 
al Calitatii Serviciilor 

Medicale 
82.5 puncte ADMIS 

3. Popescu Carla 

Fizician 
medical 
debutant 

Serviciul de Management 
al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

70.5 puncte 
ADMIS 

4. 
Vatzulik Florentin 

Andrei 

Fizician 
medical 
debutant 

Serviciul de Management 
al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

17.5 puncte 
RESPINS 

5. Melian Daniela 
Consilier 
juridic IA 

Serviciul de Management 
al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

0 puncte 
ABSENTA 

RESPINS 

 
 Candidații declarați „admis” vor susţine interviul în data de 07.04.2017, ora 900, la sediul 

Spitalului judetean de Urgenta Resita-biblioteca-. Verificarea identităţii candidaţilor se face 
pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a 
buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la 
efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de 
identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de 
identitate sunt consideraţi absenţi. 

 
 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la 

data afişării rezultatului probei scrise, respectiv în data de 05.04.2017 ora 15.00, la 
secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ec.Dobrescu Maria - Serviciul Resurse 
Umane, în conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 Afişat astăzi, 04.04.2017 ora 15.00, atât la Spitalului Judetean de Urgenta Resita, cât şi pe 

pagina de internet a instituţiei: 
 

Secretar comisie concurs, 
Ec.Dobrescu Maria 


