
UNITATEA DE ASISTENTA 
MEDICO - SOCI ALA 
BOLDEŞTI SCAENI 

PROCES - VERBAL 
DE VALIDARE 

încheiat astazi 04.02.2021 
in vederea ocupării a doua posturi 

de asistenta medicala cu norma intreaga pe perioada nedeterminata 

In conformitate cu prevederile Art. 8, alin., II.G. 286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar 
modificata si completata prin II.G nr. 1027/2014 si Art. 31, alin.(l) si (2) din Legea 
nr. 153/2017-Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

Noi comisia de examinare constituita prin decizia nr. 10/22.01.2021, in 
urmatoarea componenta: 

Preşedinte - Dr. Tudoran Leonard 
Membru - As. Plutasu Fulvia 
Membru - As. Sandru Gabriel a 
Secretar - Coman Maria Insp. R.U 

am procedat la verificarea dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor de 
asistent medical generalist. 

A fost depuse sase dosare pe numele : Stroe Mirela, Tudoran Cristina, Stefan 
Luminiţa, Stanciu Sebastian. Rujoiu Georgeta si Antonoiu Georgiana. 

In urma analizei s-a constatat ca dosarele depuse corespund cerinţelor 
solicitate in condiţiile impuse pentru susţinerea examenului pentru ocuparea posturilor 
de asistent medical generalist. 

In consecinţa comisia a validat dosarele candidilor mai sus menţionaţi. 
Comisia a hotarat ca poate avea loc examinarea. 

SEMNATURI: 

Preşedinte - Dr. Tudoran Leonard 
Membru - As. Plutasu Fulvia 
Membru - As. Sandru Gabriela £ 
Secretar - Coman Maria Insp. R.U L£ 



UNITATEA DE ASISTENTA 
MEDICO - SOCIALA 
BOLDEŞTI SCAENI 

PROCES - VERBAL 
încheiat astazi 12.02.2021 

in urma susţinerii concursului pentru ocuparea postului de asistent medical 
generalist pe perioada nedeterminata 

Comisia de examinare constituita prin decizia nr.8/20.01.2021, in urmatoarea 
componenta: 

Preşedinte - Dr. Tudoran Leonard 
Membru - As. Plutasu Fulvia 
Membru - As. Sandru Gabriela 
Secretar - Coman Maria Insp. R.U 

La concurs a fost prezenta si Florescu Roxana Oana - Lider sindicat U.J.SANITAS 
Am procedat la verificarea cunoştinţelor candidaţilor : Stroe Mirela, Tudoran Cristina, 

Stefan Luminiţa, Stanciu Sebastian, Rujoiu Georgeta si Antonoiu Georgiana in vederea 
angajarii in funcţia de asistent medical generalist pe perioada nedeterminata. 

Subiectele pentru proba scrisa si subiectele pentru proba orala au fost selecţionate 
de către comisie din tematica anuntata. 

Verificarea cunoştinţelor profesionale a constat in susţinerea unei lucrări scrise, care 
a constat in test grila cu 20 de intrebari si proba orala cu subiecte extrase de către 
fiecare participant. 

In urma verificării cunoştinţelor s-a notat corespunzător: 
Stroe Mirela: 

cu nota 9 pentru proba scrisa si 
cu nota 9 pentru proba orala, 

Tudoran Cristina: 
- cu nota 10 pentru proba scrisa si 
- cu nota 9 pentru proba orala 

Stefan Luminiţa: 
cu nota 5.75 pentru proba scrisa si 
cu nota 8 pentru proba orala 

Sanciu Sebastian: 
- cu nota 5.25 pentru proba scrisa si 
- cu nota 6 pentru proba orala 

Rujoiu Georgeta: 
- cu nota 7.25 pentru proba scrisa si 
- cu nota 7 pentru proba orala 

Antonoiu Georgiana 
- cu nota 7.50 pentru proba scrisa si 
- cu nota 10 pentru proba orala 
Concurentele Tudoran Cristina si Stroe Mirela au fost declarate admise pentru 

ocuparea posturilor de asistent medical generalist pe perioada nedeterminata, drept 
pentru care s-a incheiat procesul-verbal. 



COMISIE, 
Preşedinte - Dr. Tudoran Leonard 
Membra - As. Plutasu Ful via 
Membra - As. Sandra Gabriela 
Secretar - Coman Maria Insp. R.U 


