
Rezultatul
soluţionării contestaţiilor privind

rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru angajarea pe 25 de posturi vacante de asistent 
medical generalist cu studii postliceale, fără concurs, pe perioadă determinată, la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă “Sfântul loan cel Nou” Suceava

în urma afişării în data de 28.04.2020 a rezultatelor selecţiei dosarelor depuse pentru angajarea pe 
25 de posturi vacante de asistent medical generalist cu studii postliceale, fără concurs, pe perioadă 
determinată, la Spitalul Judeţean de Urgenţă, potrivit Anunţului nr. 14229/28.04.2020, au depuse un 
număr de 7 contestaţii. La expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv data de 29.04.2020, 
orele 15, membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituită prin Dispoziţia Managerului 
Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava nr.424/24.04.2020 au fost convocaţi în 
scris, potrivit Procesului verbal de convocare nr. CR439/29.04.2020 de către secretarul comisiei în data 
de 30.04.2020, orele 9.30 în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor depuse.

în urma studierii contestaţiilor depuse şi analizării documentelor din dosarelor contestatarilor, 
comisia de soluţionare a contestaţiilor a decis următorul rezultat:

Nr.
crt.

Nume/
Prenume
candidat

Număr
înregistrare
contestaţie

Rezultatul
selecţiei
dosarelor

Obiectul
contestaţiei

Rezultat
contestaţie

Motivaţie

1 . Ienachi
Adela-
Georgeta

C R 458 /
29 .04 .2020

RESPINS 
Dosar 

incomplet 
(Nu are copie 

act de 
identitate)

Susţine că a 
prezentat copie 
după act de 
identitate la dosar

RESPINS Nu există copia 
actului de 
identitate la dosar

2 . Jitaru
Carmen-
Lucia

C R 4 5 5 /
29 .04 .2020

RESPINS 
Dosar 

incomplet 
(Nu are copie 
certificat de 
naştere şi 

certificat de 
integritate)

Transmite o dată 
cu contestaţia 
documente care 
lipsesc, respectiv 
certificat naştere 
şi certificat de 
integritate şi 
solicită adăugarea 
acestora la 
dosarul de 
concurs

RESPINS Nu este permisă 
adăugarea de 
documente 
suplimentare la 
dosarul de 
concurs după 
efectuarea 
selecţiei dosarelor

3. Zalischi
Carmen-
Alexandra

C R 4 4 4 /
2 9 .04 .2020

A D M IS  FĂ R Ă  
L O C

Solicită
reanalizarea
dosarului

RESPINS Se menţine 
rezultatul stabilit 
de comisia de 
concurs

4. Dascâlu
Mihaela

C R 438 /
2 9 .04 .2020

R E SPIN S  
D osar incom ple t 

(N u  are cazier 
m ed ica l şi 

certifica t de 
in tegrita te)

Solicită luarea în 
consideraţie a 
două declaraţii pe 
proprie 
răspundere 
depuse la dosar 
care să

RESPINS Potrivit anunţului 
concursului şi 
legislaţiei în 
vigoare cazierul şi 
certificatul de 
integritate 
trebuiau depuse



Rezultatul
soluţionării contestaţiilor privind

rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru angajarea pe 25 de posturi vacante de asistent 
medical generalist cu studii postliceale, fără concurs, pe perioadă determinată, la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă “Sfântul loan cel Nou” Suceava

în urma afişării în data de 28.04.2020 a rezultatelor selecţiei dosarelor depuse pentru angajarea pe 
25 de posturi vacante de asistent medical generalist cu studii postliceale, fără concurs, pe perioadă 
determinată, la Spitalul Judeţean de Urgenţă, potrivit Anunţului nr. 14229/28.04.2020, au depuse un 
număr de 7 contestaţii. La expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv data de 29.04.2020, 
orele 15, membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituită prin Dispoziţia Managerului 
Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava nr.424/24.04.2020 au fost convocaţi în 
scris, potrivit Procesului verbal de convocare nr. CR439/29.04.2020 de către secretarul comisiei în data 
de 30.04.2020, orele 9.30 în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor depuse.

în urma studierii contestaţiilor depuse şi analizării documentelor din dosarelor contestatarilor, 
comisia de soluţionare a contestaţiilor a decis următorul rezultat:

Nr.
crt.

Nume/
Prenume
candidat

Număr
înregistrare
contestaţie

Rezultatul
selecţiei
dosarelor

Obiectul
contestaţiei

Rezultat
contestaţie

Motivaţie

1 . Ienachi
Adela-
Georgeta

C R 458 /
29 .04 .2020

RESPINS 
Dosar 

incomplet 
(Nu are copie 

act de 
identitate)

Susţine că a 
prezentat copie 
după act de 
identitate la dosar

RESPINS Nu există copia 
actului de 
identitate la dosar

2 . Jitaru
Carmen-
Lucia

C R 4 5 5 /
29 .04 .2020

RESPINS 
Dosar 

incomplet 
(Nu are copie 
certificat de 
naştere şi 

certificat de 
integritate)

Transmite o dată 
cu contestaţia 
documente care 
lipsesc, respectiv 
certificat naştere 
şi certificat de 
integritate şi 
solicită adăugarea 
acestora la 
dosarul de 
concurs

RESPINS Nu este permisă 
adăugarea de 
documente 
suplimentare la 
dosarul de 
concurs după 
efectuarea 
selecţiei dosarelor

3. Zalischi
Carmen-
Alexandra

C R 444 /
2 9 .04 .2020

A D M IS  FĂ R Ă  
L O C

Solicită
reanalizarea
dosarului

RESPINS Se menţine 
rezultatul stabilit 
de comisia de 
concurs

4. Dascâlu
Mihaela

C R 438/
2 9 .04 .2020

R E SPIN S  
D osar incom plet 

(N u  are cazier 
m ed ica l şi 

certifica t de 
in tegrita te)

Solicită luarea în 
consideraţie a 
două declaraţii pe 
proprie 
răspundere 
depuse la dosar 
care să

RESPINS Potrivit anunţului 
concursului şi 
legislaţiei în 
vigoare cazierul şi 
certificatul de 
integritate 
trebuiau depuse



înlocuiască 
cazierul judiciar 
şi certificatul de 
integritate

până la data 
selecţiei dosarelor

5. Vizitiu
Mihaela

C R 441 /
2 9 .04 .2020

%

R E SPIN S  
D osar incom plet 

(N u  are 
asigurare  

m allp rax is)

Transmite o dată 
cu contestaţia 
copia după 
asigurarea 
mallpraxis, la care 
nu a avut acces în 
momentul 
depunerii 
dosarului şi 
solicită a fi luată 
în considerare

RESPINS Nu este permisă 
adăugarea de 
documente 
suplimentare la 
dosarul de 
concurs după 
efectuarea 
selecţiei dosarelor

6. Andronache 
Ana-Violeta

C R 442 /
2 9 .04 .2020

R E SPIN S  
D osar incom plet 
(N u  are depus la 

dosar vreun 
docum ent 

valab il care 
a testa  vech im ea 
în  specia lita te)

Solicită a se lua în 
considerare 
documente în 
limba italiană şi 
prezintă o 
traducere proprie 
a ale acestora

RESPINS Potrivit legii, 
aceste
documentele 
prezentate nu pot 
fi luate în 
considerare la 
calculul vechimii 
în specialitate 
deoarece nu au 
fost traduse de un 
traducător 
autorizat

7. Negură
Mihaela-
Elena

C R 440 /
2 9 .04 .2020

A D M IS  FĂ R Ă  
L O C

Solicită 
recalcularea 
vechimii în 
specialitate şi 
transmite o dată 
cu contestaţia o 
serie de acte 
doveditoare care 
nu au fost depuse 
la dosarul de 
concurs

RESPINS Nu este permisă 
adăugarea de 
documente 
suplimentare la 
dosarul de 
concurs după 
efectuarea 
selecţiei dosarelor

Având în vedere cele de mai sus, comisia de soluţionare a contestaţiilor a hotărât respingerea 
contestaţiilor formulate şi menţinerea rezultatului concursului stability de comisia de concurs, conform 
Anunţului nr. 14229/28.04.2020.

Comisia, 
Preşedinte: 
Membri:

As.Gorescu Gianina - Mariana 
As.Mihai Valentina i
As.Avăcăriţei Mihaela A

Secretar: Inspector de specialitate Stefan ValeriaCi'

Data :30.04.2020, ora


