14 iunie 2019

ANUNT
EVALUARE CANDIDATI IN URMA
ORGANIZARII RECRUTARII SI SELECTIEI PERSONAL PE POSTURI INFIINTATE
IN AFARA ORGANIGRAMEI SPITALULUI M.S.CURIE DIN BUCURESTI
PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI
IN CADRUL PROIECTULUI POCU/91/4/8/109547

I. Denumirea Proiectului - Proiect POCU/91/4/8/109547, cofinantat din Fondul Social
European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, implementat de catre
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “M.S. Curie” din Bucuresti avand titlul
“INTENSIV: Un +(Plus) de sansa la viata pentru copiii in stare critica”;
II. Numarul si tipul posturilor pentru care se organizeaza procedura de recrutare si
selectie – 6 posturi expert national, de executie;
III.

Denumirea posturilor:
1. Expert

regional

dezvoltare

compente

practice

in

Terapie

Intensiva

teoretice

in

Terapie

Intensiva

Pediatrica/Neonatala – Regiunea Sud
2. Expert

regional

dezvoltare

compente

Pediatrica/Neonatala - Regiunea Sud
3. Expert regional selectie si gestiune grup tinta – Regiunea Sud
4. Expert

regional

dezvoltare

compente

practice

in

Terapie

Intensiva

Pediatrica/Neonatala – Regiunea Nord-Vest
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5. Expert

regional

dezvoltare

compente

teoretice

in

Terapie

Intensiva

Pediatrica/Neonatala - Regiunea Nord-Vest
6. Expert regional selectie si gestiune grup tinta – Regiunea Nord-Vest
Ca urmare a Procesului Verbal incheiat in 14.06.2019, in urma finalizarii evaluarii
eligibilitatii dosarelor si a candidatilor: evaluare documente pe baza criteriilor de
evaluare (competente si experienta) pentru dosarele depuse de candidatii inscrisi la
procesul de recrutare si selectie personal lansat prin anuntul publicat la data de
28.05.2019,
Comisia de evaluare si selectie, dupa verificarea dosarelor de inscriere in ceea ce
priveste indeplinirea conditiilor de eligibilitate (existenta in dosar a tuturor
documentelor solicitate in anunt), precum si a evaluarii candidatilor (evaluare
documente pe baza criteriilor de evaluare – competente si experienta), a stabilit
urmatoarele:
1. Pentru pozitia de Expert regional dezvoltare compente practice in Terapie
Intensiva Pediatrica/Neonatala – Regiunea Sud s-a prezentat un candidat si
anume:
Nr.

Nume

si

Crt. candidat

prenume Situatie evaluare

Observatii

candidat
Admis/ Respins

1

Cudric Mihaela

Admis,

Indeplineste

90 puncte

eligibilitate;

conditiile
dosarul

de

contine

toate documentele solicitate si
indeplineste
obligatorii

conditiile
din

Anuntul

de

recrutare si selectie; obtine
punctajul

minim

legal

de

admitere – 60 puncte
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2. Pentru pozitia de Expert regional dezvoltare compente teoretice in Terapie
Intensiva Pediatrica/Neonatala - Regiunea Sud s-a prezentat un candidat si
anume:
Nr.

Nume

si

prenume Situatie evaluare

Crt. candidat

Observatii

candidat
Admis/ Respins

1

Cioroiu Augustin

Admis/,

Indeplineste

90 puncte

eligibilitate;

conditiile
dosarul

de

contine

toate documentele solicitate si
indeplineste
obligatorii

conditiile
din

Anuntul

de

recrutare si selectie; obtine
punctajul

minim

legal

de

admitere – 60 puncte
3. Pentru pozitia de Expert regional selectie si gestiune grup tinta – Regiunea Sud
s-a prezentat un candidat si anume:
Nr.

Nume

si

prenume Situatie evaluare

Crt. candidat

Observatii

candidat
Admis/ Respins

1

Matei Corina Mariana

Admis,

Indeplineste

86,66 puncte

eligibilitate;

conditiile
dosarul

de

contine

toate documentele solicitate si
indeplineste
obligatorii

conditiile
din

Anuntul

de

recrutare si selectie; obtine
punctajul

minim

legal

de

3

admitere – 60 puncte
4. Pentru pozitia de Expert regional dezvoltare compente practice in Terapie
Intensiva Pediatrica/Neonatala – Regiunea Nord-Vest nu s-a prezentat niciun
candidat in termenul anuntat pentru depunerea dosarelor de inscriere.
5. Pentru pozitia de Expert regional dezvoltare compente teoretice in Terapie
Intensiva Pediatrica/Neonatala - Regiunea Nord-Vest nu s-a prezentat niciun
candidat in termenul anuntat pentru depunerea dosarelor de inscriere.
6. Pentru pozitia de Expert regional selectie si gestiune grup tinta – Regiunea
Nord-Vest nu s-a prezentat niciun candidat in termenul anuntat pentru
depunerea dosarelor de inscriere.
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