
   SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA 
   COMISIA DE CONCURS 

 

LISTA 
privind rezultatul selecţiei  

dosarelor depuse în vederea participării  la concursul organizat în perioada 03-07 aprilie 
2017 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 

 
 

 

Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Denumire  
direcţie /serviciu/ 

compartiment 

Funcţia  
contractuală 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor 

Admis/Respins 

Observaţii 

1. Florea Violeta 
Serviciul  de Management 

al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

Sef Serviciu 
gradul II 

ADMIS 
- 

2. 
Vatzulik Florentin 

Andrei 

Serviciul  de Management 
al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

Fizician medical 
debutant 

ADMIS 

Va  prezenta 
diploma de 
licenta in 
original la 
Serviciul 

RUNOS pana 
la data de 

27.03.2017 
ora 8.00 penru 

certificarea 
copiei cu 
originalul 

3. 
Dragoescu Mihaela 

Andreea 

Serviciul  de Management 
al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

Consilier juridic 
I A 

ADMIS 
- 

4. Melian Daniela 
Serviciul  de Management 
al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

Consilier juridic 
I A 

ADMIS 
- 

5. Popescu Carla 

Serviciul  de Management 
al Calitatii Serviciilor 
Medicale 

Fizician medical 
debutant 

ADMIS                              
- 

 

   
- Afişat astăzi, 27.03.2017, ora 1500, atât la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Resita, 

cât şi pe pagina de internet a instituţiei 
- Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de 

la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv în data de 28.03.2017, până la 
ora 1500, 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. 

- Candidaţii declaraţi ,,admis” vor susţine proba scrisă în data de 03.04.2017, ora 900, la 
sediul Spitalului Judetean de Urgenta Resita, pentru susţinerea probei scrise a 
concursului. 

- Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs -BIBLIOTECA, la ora 08.00, pentru apelul 
nominal, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidațiilor 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 

 
 
 

Secretar comisie concurs, 
Ec.Dobrescu Maria 


