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REZULTATELE CONTESTAŢILOR DEPUSE 
ÎN URMA AFIŞĂRII REZULTATELOR SELECŢIEI DOSARELOR DEPUSE 
ÎN VEDEREA OCUPĂRII FĂRĂ CONCURS A UNOR POSTURI VACANTE 

LA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA 
 
 
 
 

 În urma analizei efectuate, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor a hotărât 

RESPINGEREA TUTUROR CONTESTAŢIILOR, după cum urmează: 

1. TARALEŞCA ELENA DANIELA – dosar incomplet: declaraţia pe proprie 

răspundere privind angajarea într-o altă instituţie publică sau private nu este 

completată corespunzător. 

2. PĂTĂRĂU VOICUŢ FLORIAN – dosar incomplet: dosarul cuprinde doar 

curriculum vitae, copie act identitate, adeverinţă medicală, copie certificate 

naştere. 

3. PURCĂREA RAMONA – Curriculum vitae neconform cu specificaţiile din 

anunţ. 

4. ŞANDRU MIRELA DANIELA - dosar incomplet: declaraţia pe proprie 

răspundere privind angajarea într-o altă instituţie publică sau private nu este 

completată corespunzător, fapt recunoscut şi confirmat de candidate în 

contestaţia depusă. 

5. FĂGET IONEL – depune o cerere unică de înscriere în care solicită ocuparea a 

3 posturi pe funcţii diferite: brancardier, ingrijitor, infirmier în cadrul SCJU 

Craiova, fără a preciza locul de muncă pentru care candidează. 
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6. NEGOI CRISTINA ELENA - depune o cerere unică de înscriere în care 

solicită ocuparea a 2 posturi pe funcţii diferite: infirmieră, ingrijitoare, în 

cadrul UPU SMURD. 

7. MITRAN MIHAI OCTAVIAN – dosar incomplet: lipsă certificat de membru 

OAMGMAMR, lipsă adeverinţă vechime în specialitate (postul pentru care a 

candidat este de asistent medical generalist în cadrul Secţiei Chirurgie 

cardiovasculară, cu minim 6 luni vechime în specialitate, condiţie specificată în 

anunţ). 

8. CUMPĂNAŞU KASILDA MIRELA – dosar incomplet: lipsă certificat de 

naştere. 

9. BĂDICEANU CONSTANŢA CLAUDIA – dosar incomplet: lipsă certificat de 

membru OAMGMAMR. 

10.  STAN VIOLETA – dosar incomplet: lipsă curriculum vitae şi lipsă certificat 

de membru OAMGMAMR. 

11.  PREDUŞ MIC ANA MARIA – dosar incomplet: lipsă certificat de membru 

OAMGMAMR, curriculum vitae neconform cu specificaţiile din anunţ. 

12.  CÎRCIU CĂTĂLINA ADELINA – dosar incomplet: lipsă certificat de 

membru OAMGMAMR, curriculum vitae neconform cu specificaţiile din 

anunţ. 

13.  URDĂ FLORINA LAVINIA – dosar incomplet: lipsă diploma de studii 

(adeverinţa care atestă faptul că a absolvit şcoala postliceală sanitară ataşată 

contestaţiei nu este depusă la dosar, iar adeverinţa eliberată de către 

OAMGMAMR cu nr. 6489/23.09.2020 depusă la dosar, nu este echivalentă cu 

diploma de studii). 

14.  SANDU IONELA MIRABELA - dosar incomplet: lipsă diploma de studii 

(foaia matricolă depusă la dosar nu este echivalentă cu diploma de studii), 

declaraţia pe proprie răspundere privind angajarea într-o altă instituţie publică 
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sau private nu este completată corespunzător, curriculum vitae neconform cu 

specificaţiile din anunţ. 

15.  CIULU EMIL ION – dosar incomplet: lipseşte declaraţia privind 

consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

16.  DRĂGHICI BOGDAN IRINEL – dosar incomplet: lipsă certificat de membru 

al Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

17.  BALACI ANCA ELENA - dosar incomplet: lipsă certificat de membru al 

Colegiului Medicilor Dentişti din România, declaraţia pe propria răspundere că  

nu este încadrarea la o altă instituţie publică sau privată este contrazisă de 

adeverinţa eliberată de S.C. ASTOMA MED SRL care atestă calitatea de 

angajat al acestei societăţi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată din 

15.03.2018. 

18.  GAIŢĂ DORINA ELENA - depune o cerere unică de înscriere în care solicită 

ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant în 2 locuri de 

muncă. 

 

 
PREŞEDINTE COMISIE CONTESTAŢII, 

 
 
 


