
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SUCEAVA                                     Anexa nr.1                                                          

Comisia de concurs 

 

 

PROCES–VERBAL 

 

 

 

 

 

  

BORDEROU DE PRIMIRE A LUCRĂRII SCRISE  

pentru ocuparea prin concurs a postului vacant  de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) la 

Substația de Ambulanță Broșteni. 

 

 

 

Nume şi prenume Nr. pagini Semnătura 

MOISA EMANUELA   

 

 

 

 

 

 

Comisia de examinare: 

       Preşedinte: dr.Lăzăreanu Alexandru__________________ 

       Membru:    dr. Tomșa Adrian Costel  _______________ 

       Membru:     as.Divisevici Georgeta Cătălina ___________________ 

       Secretar:      ref.Miron Lăcrămioara ______________________ 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SUCEAVA 

 Anexa nr.2 

   

Comisia de examinare 

 

PROCES – VERBAL 

privind desfășurarea probei scrise ca etapă a examenului organizat 

în vederea ocupării postului vacant  de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL  la Substația de 

Ambulanță Broșteni 

 

Încheiat astăzi 30.05.2017, cu ocazia desfăşurării probei scrise pentru examenul organizat la 

sediul S.A.J..Suceava, în vederea ocupării postului vacant  de asistent medical principal(PL) 

Examenul a început la ora 09.00 S-a procedat la identificarea candidatei înscrise pe baza cărţii 

de identitate.  

La concurs s-a prezentat un singur candidat –MOISA EMANUELA. 

  

Din bibliografia de concurs stabilită, comisia de examinare a întocmit pentru proba scrisă, 

conform legii, două seturi de subiecte, dupa care s-a procedat la tragerea la sorţi a unui test de către 

candidată-Moisa Emanuela. 

În urma acestei acţiuni, candidata a extras testul cu nr.2. 

Comisia a stabilit ca durata probei scrise sa fie de3 ore.  

După expirarea termenului menționat mai sus, lucrarea scrisă a fost depusă la comisia de 

examinare și consemnată in borderoul special intocmit in acest sens. 

 Activitatea comisiei a constat în: 

- corectarea lucrării de către fiecare membru al comisiei; 

- notarea lucrării. 

Testul scris a constat în tratarea a 25 subiecte specifice postului, pentru ca care s-a stabilit un 

punctaj de maxim 4 puncte pentru fiecare întrebare cu răspuns corect. 

La proba scrisă, comisia a acordat următorul punctaj: 

 
Subiectul Punctaj acordat de fiecare membru al comisiei 

   

Dr.Lăzăreanu 

Alexandru 

Dr.Tomșa Adrian 

Costel 

As.Divisevici 

Georgeta Cătălina 

Subiectul nr.1 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.2 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.3 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.4 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.5 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.6 4.00 4.00 4.00 



Subiectul nr.7 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.8 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.9 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.10 0.00 0.00 0.00 

Subiectul nr.11 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.12 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.13 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.14 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.15 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.16 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.17 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.18 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.19 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.20 2.00 2.00 2.00 

Subiectul nr.21 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.22 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.23 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.24 4.00 4.00 4.00 

Subiectul nr.25 0.00 0.00 0.00 

Punctaj total 

subiecte proba 

scrisa 90.00 90.00 90.00 

Punctaj final 

proba scrisa 

90.00 puncte 

 

 

 

 În urma probei scrise, candidata MOISA EMANUELA a obţinut 90.00   puncte, fiind 

declarată admisă, pentru participarea la proba interviu. 



 Rezultatele obținute la proba scrisă se vor afișa la sediul S.A.J.Suceava, în data de  

30.05.2017. 

 

Comisia de examinare 

       Preşedinte: dr.Lăzăreanu Alexandru __________________ 

       Membru:    dr. Tomșa Adrian Costel_______________ 

       Membru:     as.Divisevici Georgeta Cătălina ___________________ 

                   Secretar:      ref.Miron Lăcrămioara _________________ 

 

Observator Sindicatul Ambulanța – as.medical principal Popescul Lăcrămioara Elena__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SUCEAVA              Anexa nr.3 

Comisia de examinare 

 

 

PROCES – VERBAL 

privind desfasurarea interviului ca etapa a concursului organizat 

ca etapă a concursului organizat 

în vederea ocuparii postului vacant de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL(PL) la Substația de 

Ambulanță Broșteni 

 

 

Încheiat astăzi 30.05.2017, ora 12 cu ocazia desfășurării interviului, ca urmare a promovarii 

probei scrise de catre candidata MOISA EMANUELA. 

Intrebările şi răspunsurile la interviu au fost consemnate în anexă.  

La interviu candidata, pe baza planului de interviu stabilit de comisie, a obţinut 77.33  

puncte, în baza următoarelor criterii de evaluare, notate astfel:. 

Criterii 

evaluare 

interviu 

Punctaj acordat de fiecare membru al comisiei 

Dr.Lăzăreanu 

Alexandru  

Dr.Tămșa 

Adrian 

Costel 

As.Divisevici 

Georgeta Cătălina 

a-Abilităţi si cunostinte 

impuse de functie maxim 

25 puncte 

20 22 19 

b-Capacitatea de analiză 

şi sinteză maxim 10 

puncte 

7 8 9 

c-Motivaţia candidaţilor 

maxim 20 puncte 

16 17 17 

d-Comportamentul în 

situaţii de criză maxim 25 

de puncte 

18 19 15 

e-Initiativa si creativitate 

maxim 20 puncte 

16 17 15 

Punctaj total interviu 
77 83 72 

Punctaj final interviu 
77.33 

Rezultatele obtinute la interviu se vor afisa la sediul S.A.J..Suceava, în data de 30.05.2017. 

                       

Comisia de examinare: 

       Preşedinte: dr.Lăzăreanu Alexandru __________________ 

       Membru:    dr. Tomșa Adrian Costel_______________ 

       Membru:     as.Divisevici Georgeta Cătălina ___________________ 

                   Secretar:      ref.Miron Lăcrămioara _________________ 

Nr.4851 din 30.05.2017 



Nr.4840 din 30.05.2017 

 

 

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SUCEAVA 

Comisia de examinare 

 

 

 

PLAN DE INTERVIU 

în vederea ocuparii postului vacant de asistent  medical temporar(PL) la Substația de Ambulanță 

Broșteni din cadrul S.A.J.Suceava 

 

1.Postul/functia: ASISTENT  MEDICAL PRINCIPAL(PL) la Substația de Ambulanță Broșteni din 

cadrul Serviciului de Ambulanță Județean  Suceava. 

2. Data desfăşurării interviului: 30.05.2017, ora 12.00 

3. Locul desfăşurării interviului: Serviciului de Ambulanță Județean  Suceava. 

4. Conţinutul probei :  În cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele abilităţile aptitudinile şi 

motivaţia candidaţilor bazate pe : 

 a-abilităţi si cunostinte impuse de functie maxim 25 puncte 

 b-capacitatea de analiză şi sinteză maxim 10 puncte 

 c-motivaţia candidaţilor maxim 20 puncte 

 d-comportamentul în situaţii de criză maxim 25 de puncte 

e-initiativa si creativitate maxim 20 puncte. 

5.Promovarea interviului : obţinerea unui minim de 50 de puncte 
6.Modalitatea de comunicare a planului de interviu : prin afişare la sediul D.S.P. Suceava  

 

7.Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la sediul 

S.A.J. Suceava. 

8.Modalitatea de contestare: Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute la interviu poate formula 

o contestaţie, care se depune la sediul S.A.J. Suceava, la comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

 

 

 

Comisia de examinare: 

        

       Preşedinte: dr.Lăzăreanu Alexandru __________________ 

       Membru:    dr. Tomșa Adrian Costel_______________ 

       Membru:     as.Divisevici Georgeta Cătălina ___________________ 

                   Secretar:      ref.Miron Lăcrămioara _________________ 

 

 

 

 



 

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SUCEAVA 

 

Comisia de examinare 

 

  

BORDEROU DE NOTARE A INTERVIULUI  

pentru ocuparea prin concurs a postului vacant de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL 

Candidat MOISA EMANUELA 

 

Criterii evaluare  

interviu 

Punctaj acordat de fiecare membru al comisiei 

Dr.Lăzăreanu 

Alexandru 

Dr.Tomșa 

Adrian Costel 

As.Divisevici 

Georgrta Cătălina 

a-Abilităţi si cunostinte 

impuse de functie maxim 

25 puncte 

   

b-Capacitatea de analiză 

şi sinteză maxim 10 

puncte 

   

c-Motivaţia candidaţilor 

maxim 20 puncte 

   

d-Comportamentul în 

situaţii de criză maxim 25 

de puncte 

   

e-Initiativa si creativitate 

maxim 20 puncte 

   

Punctaj total interviu 
   

Punctaj final interviu 
 

 

 

Comisia de examinare: 

       Preşedinte: dr.Lăzăreanu Alexandru __________________ 

       Membru:    dr. Tomșa Adrian Costel_______________ 

       Membru:     as.Divisevici Georgeta Cătălina ___________________ 

                   Secretar:      ref.Miron Lăcrămioara _________________ 

 

 

 

Nr.4851 din 30,05,2017 



 

 

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SUCEAVA 

 

 

 
COMISIA DE EXAMINARE 

 

 

 

 

 

PUNCTAJ FINAL 

obţinut la examenul 

pentru ocuparea prin concurs a postului vacant de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL 

 

 

 

 

Nume, prenume candidat                             Punctaje obţinute            Total           Admis/Respins 
                                                                            proba scrisă     interviu        punctaj 
______________________________________________________________________ 

Moisa Emanuela                                   80  puncte    90 puncte       169 puncte       admisă 

 

 

 

 

 

 

Comisia de examinare: 

        

       Preşedinte: dr.Lăzăreanu Alexandru __________________ 

       Membru:    dr. Tomșa Adrian Costel_______________ 

       Membru:     as.Divisevici Georgeta Cătălina ___________________ 

                   Secretar:      ref.Miron Lăcrămioara _________________ 

 

 

 

 

 

 

         Data : 30.05.2017 

 

 



 

 

 

 

 

DIRECŢIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUD. SUCEAVA 

Comisia de examinare 

 

 

 

ANEXĂ 

la raportul final al concursului, privind întrebările şi răspunsurile la proba interviu  

în vederea  ocuparii postului vacant de asistent  medical specialitatea igienă 

la Compartiment supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul D.S.P.J. 

Suceava 

 

În cadrul probei interviu, membrii comisiei au adresat următoarele întrebări: 

 

-„De ce doriti sa lucrati la DSP ? Motivatia ? 

Răspuns:  “Pentru că o să lucrez în domeniul în care m-am pregatit, un domeniu care îmi 

place. Am experienţă din spital.   

 

 .-  “Care este atidudinea în cazul unui accident .”   

 Răspuns: „asistentul de igienă completează o fişă pentru a vedea sursa de 

înţepare/accidentare; dacă nu se cunoaşte sursa se recoltează probe de sînge pentru 

identificarea sursei, prezenţa anticorpilor, etc” 

 

-  “ Ce întelegeţi prin munca în echipă?” 

 Răspuns:  “Prin munca în echipă înţeleg comunicare, colaborare între 

colegi, structuri, compartimente pentru rezolvarea lucrărilor, atribuţiilor de serviciu” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Care unt vaccinările conform calendarului de vaccinări: 

 Răspuns:  “Hepatita B, oreion, rubeolă, TBC, DTP, pertusis, 

pneumonie” 

 

Candidat: Anastasiei Gianina Ramona ________________ 

 

 

 

 

Comisia de examinare: 

       Preşedinte: dr.Cătălina Zorescu__________________ 

       Membru: as.Lucuţar Cornelia  _______________ 

       Membru: as.Silişteanu Alina ___________________ 

 Secretar: ec.Crihan Gabriela ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRECŢIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUD. SUCEAVA 

Comisia de examinare 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă  

vederea  ocuparii postului vacant de asistent  medical specialitatea igienă 

la Compartiment supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile din cadrul D.S.P.J. 

Suceava 

 

 

 

Testul scris al candidatului a constat în tratarea a 10 subiecte din bibliografia de concurs, 

stabilite de catre comisia de concurs, fiecare subiect fiind  notat cu 10 puncte. Punctajul pentru 

fiecare subiect s-a comunicat candidatului odată cu subiectele. 

 Rezultatele obţinute la proba scrisă se vor afişa la sediul D.S.P. Suceava, în data de 

18.12.2015 

 

 

 

 

Comisia de examinare: 

       Preşedinte: dr.Cătălina Zorescu__________________ 

       Membru: as.Lucuţar Cornelia  _______________ 

       Membru: as.Silişteanu Alina ___________________ 

 Secretar: ec.Crihan Gabriela ______________________ 

 

 

 

 


