
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
“Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Nr.lK2.2g

A N U N Ţ

privind rezultatele la selecţia dosarelor depuse pentru angajarea, pe 5 posturi vacante de 
brancardier, fără concurs, pe perioadă determinată 

în Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 
conform prevederilor art.16 cap III din Decretul Preşedintelui României 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

în perioada 27-28.04.2020 comisia formată din preşedinte: Onuţ Lăcrămioara- 
Măriuţa -  asistent şef secţia obstetrică ginecologie, membri: Vlad Mărioara -  asistent şef 
secţia pediatrie şi Huianu Alina-Georgeta -  asistent şef secţia Huianu Alina-Georgeta, 
secretar -  Ştefan Valeria -  inspector de specialitate gr. I Serviciul RUNOS, a analizat 
dosarele depuse în perioada 22-26.04.2020 pentru angajarea pe perioadă determinată 
până la 20.09.2020 de personal auxiliar-sanitar pe 5 posturi vacante de îngrijitoare, 
conform anunţului publicat pe site şi la avizierul spitalului în data de 22.04.2020.

Rezultatele în urma selecţiei dosarelor sunt următoarele:

Nr.
crt. Numele şi prenumele

Vechimea în 
specialitate/ 

muncă
(ani/luni/zile) 

conform 
documentelor 

depuse la dosar

Rezultatul selecţiei
»

dosarelor

1. Păduraru Cristian 14/0/0 ADMIS
2. Faraon Daniel 10/0/0 ADMIS
3. Apetrei Ilie 6/4/0 ADMIS
4. Calistru Richard-David 4/0/0 ADMIS
5. Ilie Alexandru-Mihail 1/9/0 ADMIS
6. Ciutac Constantin 0 ADMIS FĂRĂ LOC
7. Melniciuc Marius-Alexandru 0 ADMIS FĂRĂ LOC

8. Tucaliuc Paul

Respins
Conform opţiunii de 

încadrare acesta a fost 
încadrat pe postul de 

infirmieră

Vechimea în specialitate/ muncă nu a fost obligatorie, dar a reprezentat conform anunţului afişat în 
data de 22.04.2020 criteriu de departajare. Candidaţii care au fost declaraţi ’’Admis fără loc” nu au avut la 
dosar documentele care sa ateste vechimea.

Candidaţii nemulţumiţi pot contesta rezultatul propriu până la data de 29.04.2020 ora 15.00. 
Afişarea rezultatelor contestaţiei se va face în termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a



contestaţiilor. Contestaţiile vor fi transmise, pe cât posibil electronic (scanate) pe adresa de email: 
runos@spjsv.ro. sau vor fi depuse la structura RUNOS, persoana de contact: Mărcuş Valentin-Octavian.

Persoanele admise vor fi testate COVID în data de 04.05.2020, primirea rezultatelor la testul 
COVID se va face în data de 05.05.2020 şi încadrarea se va face începând cu data de 06.05.2020 până la 
data de 20.09.2020.

în caz de neprezentare a unei persoane declarată ”Admis” în data de 04.05.2020 la testarea 
COVID, aceasta va fi considerată ’’Respins” şi se va contacta prima persoană ’’Admis fără loc”.

SECRETAR: 
Ştefan Valeria:

Afişat astăzi  oPfl'lD'f

mailto:runos@spjsv.ro

