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Nr. 5512 / 30.06.2022 

PROCES-VERBAL 
cu ocaziajînalizării concursului în vederea ocupării postului vacant de 

Asistent medical-laborator la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 

SR 
AC 

Aprobat 
Manager Interimar, 
Ec. Stolnicu Liliana 

incheiat astăzi: 30.06.2022, la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, de către Comisia 
de concurs numită prin decizia nr. 111/2022. in data de 30.06.2022 la ora 109° comisia a făcut apelul 
nominal al candidaţilor, conforrn procesului verbal de selecţie a dosarelor. După efectuarea apelului 
comisia de concurs constată că există doar un candidat căruia i sa dat subiectul nr.1 . Subiectul 
cuprinde 10 intrebări de tip grilă. Proba scrisă s-a desfăşurat 1n prezenţa tuturor membrilor comisiei, 
având o durată de desfăşurare de maxim 30 minute. Lucrarea scrisă a fost predată de candidat la ora 
10Z5.- . Membrii comisiei au procedat la notarea lucrării scrise. După comunicarea rezultatului la 
proba scrisă, deoarece există un singur candidat, neexistând formulate contestaţii şi cu acceptul 
candidatului, comisia de concurs a stabilit ca proba de interviu să se desfăşoare In aceeaşi zi la ora 
11c . 

Au fost efectuate următoarele evaluări: 

Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele Postul solicitat Nr, 
dosar 

Proba 
scrisă 

Intervut 
u. P nctaj 
final Obs. 

1 Asistent nedical 4517 80,00 96,00 88,00 ADMIS 

Candidata Stan Marinela-Mălina a fost declarat ADMIS la concursul pentru ocuparea postului 
vacant de asistent medical 1n cadrul Laboratorului de analize medicale cu punctajul general de 88,00 
puncte. 

Comisia propune Incadrarea candidatului declarat ADMIS 1n postul pentru care a candidat, 
cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată. 

Drept pentru care s-aincheiat prezentul proces verbal care a fost afişat la avizierul unităţii. 

COMISIA DE CONCURS: 

Presedinte : Dr. Răduţ Ramona Mihaela 

Membrii : Biolog 5ortan Amalia Maria 

As. med.şef. Lazea Daniela Georgeta 

Observator: As.med.pr. Mic-Dragoşa LilianaMarinela 

Secretar Com ie 
Ec. Sida Sorin Co stantin 


