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 Nr.  3337 / 19.03.2021 

Rezultate selecție dosare medici, asistenți medicali 
generaliști sau igienă 

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării 
de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel 
mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform art.11 din Legea nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 
art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 14 martie 2021, comisia de concurs anunță următoarele 
rezultate: 

• 1 post de medic specialist medicină generală/ medicină de familie , la 
Compartimentul de evaluare și promovare a sănătății  

Nr. 
crt. 

Nume prenume 

 

Număr înregistrare dosar 
depus electronic 

Rezultatul selecției 
dosarelor de înscriere  
ADMIS/RESPINS 

1 HORGE MONICA         3330/19.03.2021 ADMIS 

• 1 post de medic dentist , la Compartimentul de evaluare și promovare a sănătății  

Nr. 
crt. 

Nume prenume 

 

Număr înregistrare dosar 
depus electronic 

Rezultatul selecției 
dosarelor de înscriere  
ADMIS/RESPINS 

1 VASIL CARMINA 3215/18.03.2021 ADMIS 

• 1 post de asistent medical debutant generalist, cu școală postliceală sanitară, la 
Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile - pentru 
triajul în punctele de trecere a frontierei, cu organizarea timpului de muncă în ture, în 
regim de 12 cu 24 ore; 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 

 

Număr înregistrare dosar 
depus electronic 

Rezultatul selecției 
dosarelor de înscriere  
ADMIS/RESPINS 

1 FARKAS ANNABELLA 
BIANKA 

3328/19.03.2021 ADMIS 

• 2 posturi de asistenți medicali debutanți generaliști, cu școală postliceală 
sanitară, la Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul viață și muncă 
- pentru triajul în punctele de trecere a frontierei, cu organizarea timpului de muncă în 
ture, în regim de 12 cu 24 ore; 



Nr. 
crt. 

Nume prenume 

 

Număr înregistrare dosar 
depus electronic 

Rezultatul selecției 
dosarelor de înscriere  
ADMIS/RESPINS 

1 SCHNEGG MIHAELA 
MARIA 

3220/18.03.2021 ADMIS 

2 SZEKELY MARIANA 
IRINA 

3329/19.03.2021 ADMIS 

• 1 post de asistent medical medicină generală/igienă , cu școală postliceală 
sanitară, la Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul viață și muncă 
- pentru triajul în punctele de trecere a frontierei, cu organizarea timpului de muncă în 
ture, în regim de 12 cu 24 ore; 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 

 

Număr înregistrare dosar 
depus electronic 

Rezultatul selecției 
dosarelor de înscriere  
ADMIS/RESPINS 

1 PETRICEAN MIHAELA 
PAMELA 

3327/19.03.2021 ADMIS 

• 1 post de asistent medical debutant igienă, cu școală postliceală sanitară, la 
Compartimentul Asistență medicală și programede sănătate - pentru triajul în punctele 
de trecere a frontierei, cu organizarea timpului de muncă în ture, în regim de 12 cu 24 
ore; 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 

 

Număr înregistrare dosar 
depus electronic 

Rezultatul selecției 
dosarelor de înscriere  
ADMIS/RESPINS 

1 TEMIAN LAVINIA  3325/19.03.2021 ADMIS  

• 1 post de asistent medical debutant generalist, cu școală postliceală sanitară, la 
Compartimentul statistică/ informatică în sănătate publică - pentru triajul în punctele 
de trecere a frontierei, cu organizarea timpului de muncă în ture, în regim de 12 cu 24 
ore; 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 

 

Număr înregistrare dosar 
depus electronic 

Rezultatul selecției 
dosarelor de înscriere  
ADMIS/RESPINS 

1 DOMUTA ADRIANA 3324/19.03.2021 ADMIS 

• 1 post de asistent medical debutant igienă, cu școală postliceală sanitară, la 
Compartimentul secretariat/ registratură - pentru triajul în punctele de trecere a 
frontierei, cu organizarea timpului de muncă în ture, în regim de 12 cu 24 ore; 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 

 

Număr înregistrare dosar 
depus electronic 

Rezultatul selecției 
dosarelor de înscriere  
ADMIS/RESPINS 

1 TURCUȘ IOAN 
LAURENȚIU 

3326/19.03.2021 RESPINS, lipsă diplomă 
studii și certificate de 
membru al Ordinului 
Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din 

România 



În vederea încheierii contractului individual de muncă candidații declarați admiși se vor 
prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare din strada Avram Iancu nr. 14-16, 
luni 22.03.2021 începând cu ora 09,00 cu actele în original , pentru certificare. 

Prezentul anunț se afisează astăzi, 19.03.2021, ora 16,00, la avizierul Direcției de Sănătate 
Publică Satu Mare din strada Avram Iancu nr. 14-16 și pe site-ul unității, respectiv 
www.dspjsm.ro. 

 

 


