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SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTĂ 
„SFÂNTUL IOAN CEL NOU” ■ SUCEAVA

B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Jud. Suceava,
Cod poştal 720237, C.F. 4243983, Tel/fax: 0230-222098,0230-520412 

e-mail: statistica@spjsv.ro, web: www.spitaluljudeteansuceava.ro

Operator de date cu caracter personal - nr. notificare 21131

Ord.45/02.2019
Member of CISQ ederation
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 
24.04.2019 pentru ocuparea a 2 posturi temporar vacante de 

Expert analizare programe de formare existente şi programe in urma 
analizării feedbac-ului primit, la Proiectul POCU/91/4/8/109080 - Centru de 
Excelenţă pentru instruierea personalului medical implicat în 
împlementarea programelor prioritare de sănătate în context transnaţional 
inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. PAULIUC MIHAELA 75 puncte Admis
2. TARITA MARILENA-IULIANA 72 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.

Secretariatul comisiei de concurs
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mailto:statistica@spjsv.ro
http://www.spitaluljudeteansuceava.ro
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Member of CISQ ederation

Ri-R SIMTEX @
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de
24.04.2019 pentru ocuparea a postului temporar vacant de 

coordonator activitate actualizare protocoale si proceduri la Proiectul 
POCU/91/4/8/109080 - Centru de Excelenţă pentru instruierea personalului 
medical implicat în împlementarea programelor prioritare de sănătate în 
context transnaţional inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. Stanciu Oana-Lorena 79 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de
24.04.2019 pentru ocuparea a 2 posturi temporar vacante de 

Expert de monitorizare relaţie furnizor-Formare Profesională continuă la 
Proiectul POCU/91/4/8/109080 - Centru de Excelenţă pentru instruierea 
personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de 
sănătate în context transnational inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. Neofet Laurentiu-Ionel 71 puncte Admis
2. Siretean Sorinel-Toderas 95 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

Ir j b
Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în
24.04.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de 

Responsabil activitate de actualizare programe de formare în urma 
monitorizării relaţiei prestator -Formare Profesionala Continuă-Cursant -  
Solicitant la Proiectul POCU/91/4/8/109080 - Centru de Excelenţă pentru 
instruierea personalului medical implicat în împlementarea programelor 
prioritare de sănătate în context transnaţional inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. PAVAL IOLANDA-GABRIELA 95 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

^  An
Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în
24.04.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de'

Expert tehnic pentru pregătirea si gestionarea echipamentelor pentru 
simulări la Proiectul POCU/91/4/8/109080 - Centru de Excelenţă pentru 
instiruierea personalului medical implicat în împlementarea programelor 
prioritare de sănătate în context transnaţional inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. Gafencu Daniel-Mihai 81 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de
24.04.2019 pentru ocuparea a 6 posturi temporar vacante de 

Expert de monitorizare relaţie cursanţi la Proiectul POCU/91/4/8/109080 - 
Centru de Excelenţă pentru instruierea personalului medical implicat în 
implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnaţional 
inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. CIBEREAC LOREDANA-MAFTA 89 Puncte Admis
2. CRAP DANIELA 95 Puncte Admis
3. GRADINARIU ADINA-IOANA 90 Puncte Admis
4. MAMCIUC DANA-MIHAELA 95 Puncte Admis
5. ROTAR DANIELA 92 Puncte Admis
6. UNGUREANU MANUELA-MARIA 80 Puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinaretembrn Corn

ţitr*
Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.

Secretariatul comisiei de concurs
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de
24.04.2019 pentru ocuparea a 6 posturi temporar vacante de 

Expert actualizare protocoale la Proiectul POCU/91/4/8/109080 - Centru de 
Excelenţă pentru instruierea personalului medical implicat în 
împlementarea programelor prioritare de sănătate în context transnaţional 
inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. Adascalitei Liliana 75 puncte Admis
2. Badaluta Adrian-Marius 78 puncte Admis
3. Cucos Georgeta-Dana 70 puncte Admis
4. Leonte Elena 79 puncte Admis
5. Pohoata Maria-Liliana 71 puncte Admis
6. Moldovan Rodica 69 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

pu
Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.
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Expert actualizare proceduri la Proiectul POCU/91/4/8/109080 - Centru de 
Excelenţă pentru instruierea personalului medical implicat în 
împlementarea programelor prioritare de sănătate în context transnaţional 
inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. Balan-Cărlan Carmen 85 puncte Admis
2. Hutanu Camelia-Cristina 89 puncte Admis
3. Lulciuc Catalin-Constantin 91 puncte Admis
4. Ştefan Valeria 90 puncte Admis
5. Ropota Mihaela 86 puncte Admis
6. Tudosa Maria 82 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data dtf p
24.04.2019 pentru ocuparea a 6 posturi temporar vacante de ' 

Expert identificare, informare şi selectare grup tinta la Proiectul 
POCU/91/4/8/109080 - Centru de Excelenţă pentru instruierea personalului 
medical implicat în împlementarea programelor prioritare de sănătate în 
context transnational inova tiv cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. Ghiata Adelina-Elena 75 puncte Admis
2. Gusetu Nicoleta-Adriana 80 puncte Admis
3. Humoreanu Nicoleta-Adriana 72 puncte Admis
4. Luntrariu luliana-Rodica 80 puncte Admis
5. Muntean Sébastian-Augustin 85 puncte Admis
6. Murariu Lacramioara-Mariana 89 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.
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Rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de
24.04.2019 pentru ocuparea postului temporar vacanT^Î^Xii 

Manager de proiect pentru Proiectul POCU/91/4/8/109080 - Centru de 
Excelenţă pentru instruierea personalului medical implicat în 
implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnaţional 
inovativ cod SMIS 109080

Nr. Numele şi prenumele 
candidatului

Nota la proba 
interviu

Rezultatul
probei

1. Ostafe Adriana 95 puncte Admis

Membrii Comisiei de Examinare

Promovarea probei interviu se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

Conform prevederilor art. 31 din HGR 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, candidatul nemulţumit 
poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului 
concursului.

Secretariatul comisiei de concurs
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