
SPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTING BUCURESTI

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CONCURS
SECȚIA CLINICĂ OFTALMOLOGIE/ MEDIC SPECIALIST 

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele

Conținut dosar Ordin 869/2015 Documente depuse

Dosar admis 
/respins

Dosar incomplet

a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 98

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații 2164 (SUB)

a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 394

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații

FĂRĂ PRICIZĂRI (S 
PLOIESTI)

a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 288

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații

200 (SCUOB+ IOB + 
SCN MALAXA+ C. 

VERIDIA)

1
CORNESCU 

IOANA
ADMIS -

2

CRISTESCU 
TEODOR 
RĂZVAN

ADMIS -

3

DĂNILĂ 
MIRELA 
RALUCA

ADMIS -



a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 287.66

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații 200

a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 208

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații

a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanța de plată a taxei de concurs. X

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații

5

DUMITRESCU 
DRĂGAN 

ALEXANDRA

ADMIS -

6
LEAȘU 

BRANEȚ
RESPINS

 (DOSAR 
INCOMPLET)

ADMIS -

DOGĂROIU 
ANCA 

CRISTINA

4



a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 621

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații

FĂRĂ PRICIZĂRI 
(SCUOB+ INDIA)

a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 176

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații 77+36 (INDIA)

a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 187

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații

FĂRĂ PRICIZĂRI 
(SCUOB)

7
MALIȘ 

BOGDANA
ADMIS -

8
PĂVĂLOIU 

SILVIA
ADMIS -

9

TELEIANU 
OANA 

CĂTĂLINA

ADMIS -



a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; x

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist x

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; x

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)-interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o
perioadă de la o lună la un an sau f)-retragerea calității de membru al CMR, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, x

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 184

f) cazierul judiciar; x

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; x

h) chitanța de plată a taxei de concurs. x

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. x

experiență chirurgicală - operații

75 (REZ) 1000 
(SCUOB)

10

ȚÎRLIE 
MIHAELA 

LOREDANA

ADMIS -


