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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 13.03.2018 cu ocazia desfăşurării/examenului pentru ocuparea
unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea boli infecţioase la Spitalul
Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj, post publicat în Viaţa Medicală nr. 957 din data
de 24.08.2017.

Comisia de concurs/examen este formată din:

PREŞEDINTE: - Ş. L. Dr. Musta Virgil Filaret - medic primar boli infectioase
MEMBRII: - Dr. Moisil Teodora - medic primar boli infectioase

Ş . L Dr. Nicolescu Narcisa Daniela, medic primar boli infectioase 
reprezentant Colegiului Medicilor Timiş

OBSERVATORI: - Dr. Halacescu Adriana, medic primar, reprezentat Direcţia de
Sănătate Publică Timiş

- Dr. Stan Didina, medic primar, reprezentat Autoritatea Publică Locală.

SECRETAR: - Ş.L.Dr. Laza Ruxandra - medic primar boli infecţioase

..
Comisia s-a întrunit la ora 10 şi a trecut la desfăşurarea concursului/examenului

propnu ZIS .

Candidatul s-a legitimat cu cartea de identitate

PROBA 1 - analizarea şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice a
candidatului PREDESCU VALENTIN.

Din documentele aflate în dosarul de înscriere la concurs, candidatul PREDESCU
VALENTIN a obţinut 'L~\3 ~ puncte.

Punctajul obţinut la analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice a fost
adus la cunoştinţa candidatului sub semnătură.

Nu au fost contestaţii referitoare la proba 1.

PROBA 2-proba scrisă

Comisia de concurs/examen a stabilit subiectele din tematica probei scrise, după

care preşedintele comisiei de concurs/examen le introduce în urnă, apoi invită candidatul
să extragă 10 bilete pe care le semnează împreună cu preşedintele comisiei de concurs.

Comisia de concurs se retrage si formulează 10 intrebări mai succinte, din cele 10
subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut

pentru proba scrisă.

Secretizarea lucrării:

- Candidatul şi-a scris datele de identificare pe un bilet după ce secretarul comisiei de
concurs a verificat corectitudinea datelor de identificare a candidatului înscrise pe bilet.



- Candidatul a introdus biletul în plicul situat în partea interioară a coperţii, după care se
lipeşte plicul, se aplică ştampila, iar preşedintele semnează deasupra ştampilei.

Se dictează candidatului cele 10 subiecte mici:
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Comisia de concurs se retrage şi elaborează baremul de corectare.

După finalizarea probei scrise, comisia efectuează corectarea lucrărilor, conform
baremului stabilit.

Candidatul a finalizat proba scrisă la ora t L7:>~

În urma corectării lucrării scrise , candidatul PREDESCU VALENTIN a obţinut

1-~ puncte. (Anexa catalog proba scrisa).

Rezultatele la proba scrisă s-au afişat la sediul comisiei de concurs la data de
13.03.2018 ora :, Q cu drept de contestaţie în termen de maxim o ora de la afişare.

După afişarea rezultatului, candidatul a depus o declaraţie din care reiese că nu are
contestaţii referitoare la punctajul obţinut la proba scrisă şi solicită continuarea
concursului/examenului cu următoarea probă în aceeaşi zi.

Comisia a aprobat solicitarea candidatului şi se continuă concursul/examenul în
data de 13.03.2018.



Nu s-au inregistrat contestaţii la această probă.

PROBA 3-proba clinică

Candidatul a fost izolat într-o cameră sub supravegherea secretarului de comisie,
între timp comisia alege 2 pacienţi nou internaţi pe care îi examinează, le stabileşte

diagnosticul şi întocmeşte pentru fiecare un buletin ce cuprinde numele pacientului,
numărul patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi semnat de toţi membrii
acesteia.

Pacienţii selectaţi sunt următorii:
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Numele pacienţilor au fost consemnaţi pe câte un bileţel, iar candidatul a extras din
urnă biletul cu nr. respectiv cu pacientul d.tt. , bilet care a fost semnat de către

preşedintele de comisie şi candidat. 30
Candidatul PREDESCU VALENTIN, la ora l'3 , însoţ it de 2 membrii ai comisiei

a fost condus la patul pacientului pentru examinare, timp de 20 de minute.
După terminarea timpului de examinare, candidatul are la dispoziţie 20 de minute

pentru pregătirea expunerii. Candidatul scrie pe un bilet diagnosticul pacientului
examinat, biletul fiind semnat de către preşedintele comisiei şi de către candidat. Acesta
este permanent supravegheat de către secretarul comisiei.

to
La ora , 't candidatul face expunerea clinică a cazului timp de 20 de minute.
La ora t lt~o preşedintele comisiei de concurs arată candidatului buletinul cu

diagnosticul stabilit de către comisie.

Candidatul PREDESCU VALENTIN a formulat următorul diagnostic:
În urma finalizării probei clinice, candidatul PREDESCU VALENTIN a obţinut

8 S puncte.
După afişarea rezultatului de la proba clinică, candidatul depune o declaraţie din

care reiese că nu are contestaţii referitoare la punctajul obţinut la proba clinică.

Nu s-au înregistrat contestaţii la această probă.

Rezultatele finale obtinute sunt:
Nume, A.Proba scrisa B.Proba C.Evaluarea Total punctaj obtinut
Prenume clinica activitatii

profesionale
stiintifice
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Având în vedere rezultatele obţinute de către candidat la cele trei probe, se
întocmeşte catalogul definitiv şi candidatul PREDESCU VALENTIN este declarat
admis pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat În
specialitatea boli infecţioase la

Pe tot parcursul desfăşurării concursului nu au fost incidente sau contestaţii. În
urma desfăşurării concursului/examenului la proba scrisă şi proba clinică, respectiv
punctajul din Anexa 3, domnul PREDESCU VALENTIN a obţinut l :J3 \:)~puncte .

Toate documentele referitoare la desfăşurarea concursului au fost predate la
Compartimentul RUNOS al unităţii sanitare.

Comisia:

PREŞEDINTE: - Ş. L. Dr. Musta Virgil Filaret - medic primar boli~tioase(jf
MEMBRII:- Dr. Moisil Teodora - medic primar boli infectioase utv~

- Ş. L Dr. Nicolescu Narcisa Daniela, medic primar boli infectioase 
reprezentant Colegiului Medicilor Timiş f-r+

OBSERVATORI: - Dr. Halacescu Adriana, medic primar, r~~zentat Direcţia de
Sănătate Publică Timiş f~

Dr. Stan Didina, medic primar, reprezentat Auteffitatea Publică Locală.
SECRETAR: - Ş.L.Dr. Laza Ruxandra - medic primar boli infecţioase


