
 
Nr. 8991/28.10.2020 

 

PROCES-VERBAL  SELECȚIE DOSARE 
 

          Comisia de concurs, întrunită pentru selecția dosarelor depuse de către candidați în vederea 

participării la concursul organizat în perioada 03.11.2020 - 05.11.2020 pentru ocuparea a 3 (trei) 

posturi vacante de îngrijitoare în cadrul: Farmaciei cu circuit închis, Laborator analize medicale, 

Ambulatoriu integrat, stabilește următorul rezultat al selecției dosarelor: 

 

Nr. Crt. Nr. dosar Rezultatul selectiei (ADMIS/RESPINS) 

1 8361/06.10.2020    S.C. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

2 8406/07.10.2020 M.G.C. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

3 8450/08.10.2020 N.A.M. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

4 8506/12.10.2020 C.A.M.D. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

5 8507/12.10.2020 I.E.C. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

6 8514/12.10.2020 P.I. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

7 8546/13.10.2020 B.M. 
RESPINS - lipsă documente: certificat de integritate 

comportamentală 

8 8547/13.10.2020 Z.E. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

9 8612/15.10.2020 P.V.E. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

10 8614/15.10.2020 M.F. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

11 8648/16.10.2020 B.C.M.M. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

12. 8649/16.10.2020 R.I.L.   ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

13. 8655/16.10.2020 B.E. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

14. 8662/19.10.2020 R.A.   ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

15. 8718/20.10.2020 H.G. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

16. 8756/20.10.2020 M.A.N. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

17. 8817/22.10.2020 D.I.N. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

18. 8814/22.10.2020 M.E. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

19. 8827/22.10.2020 P.F. 
RESPINS - lipsă documente: certificat de integritate 

comportamentală 

20. 8895/26.10.2020 I.M. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

21. 8912/26.10.2020 P.M. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

22. 8913/26.10.2020 O.C.F. 
RESPINS - lipsă documente: certificat de integritate 

comportamentală, CV 

23. 8919/26.10.2020 I.A.N. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

24. 8938/26.10.2020 D.A.A. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

25. 8945/27.10.2020 G.B.G. ADMIS pentru sustinerea probei scrise 

26. 8954/27.10.2020 B.E.M. ADMIS  sustinerea probei scrise 

     

 Termen de contestații: până la data de 29.10.2020 ora 14 

 

Candidatii declarați admiși în urma etapei de selecție a dosarelor se vor prezenta la prima probă 

a concursului (proba scrisă) la sala de sedinte aflată în incinta Arhivei Spitalului Municipal 

Ploiești, probă care va avea loc în data de 03.11.2020 începând cu ora 10.00. 

 
                                                                                                                    Secretar comisie,   

 

Afișat astăzi 28.10.2020  


