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Nr. 12704/ 08.11.2021

Rezultate selecție dosare medici, asistenți
medicali generaliști, referent/ inspector 1A
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 sau înainte de termen la inițiativa conducătorului
instituției, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 19 și art.1 din Hotărârea Guvernului
nr.1090/06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data
de 10 octombrie 2021, comisia de concurs anunță următoarele rezultate:



Nr.
crt.
1
2
3
4
5

2 posturi de asistenți medicali generaliști, cu școală postliceală sanitară, la
Compartimentul Asistență medicală și Programe de Sănătate – pentru triajul in
punctele de trecere a frontierei, cu organizarea timpului de muncă în ture, în regim de
12 cu 24 ore;

Nume prenume

POPA IOANA
POP ADRADA
TEODORA
BELBE IONELA
DUMITRIȚA
CRETU BRIGITTA
ERZSEBET
BARBUL LOREDANA
FLORINA

Număr înregistrare Rezultatul
selecției
dosar depus electronic dosarelor
de
înscriere ADMIS/RESPINS
12467/04.11.2021
ADMIS
12513/04.11.2021
ADMIS
12512/04.11.2021

RESPINS – dosar incomplet

12541/05.11.2021

RESPINS – dosar incomplet

12617/05.11.2021

RESPINS – nivelul studiilor
nu corespund cerințelor
specifice fișei postului



Nr.
crt.

1 post referent , inspector 1 A , nivel studii M, la Compartimentului Buget finanțe
Nume prenume

1

ASTILEAN RODICA

2

MOLNAR GRIGORE

3

LAPUSTE BOGDAN
IOAN

Număr înregistrare Rezultatul
selecției
dosar
depus dosarelor
de
electronic
înscriere ADMIS/RESPINS
12536/04.11.2021
RESPINS – lipsă dovadă
vechime în activitate
economică
12556/05.11.2021
RESPINS – lipsă vechime în
activitate economică
12618/05.11.2021
RESPINS – lipsă documente

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,
miercuri 10.11.2021 la ora 10,00 cu actele în original, pentru certificare.
Prezentul anunț se afisează astăzi, 08.11.2021, 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.

