
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VRANCEA 
Focșani, B-dul Gării nr. 14 

A N U N Ț 
 

privind rezultatul probei de interviu pentru ocuparea, fără concurs, a posturilor 
contractuale de execuție de îngrijitoare( 2 posturi) din cadrul Laboratorului de 

diagnostic și investigare în sănătate publică- diagnostic microbiologic 
 

 Avand în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 905/2020 pentru 
aprobarea Metodologiei privin ocuparea ,fără concurs, posturilor vacante sau 
temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, 
coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de 
execuție și de conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de 
alertă pe teritoriul României, conform art. 11 dinLegea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificările ulterioare, comisia de selecție a dosarelor comunică următoarele 
rezultate: 
 

Nr. 
crt. 

Nr. înregistrare 
dosar 

Denumirea 
funcției 

Punctaj interviu Observații 

1 1241/28.01.2021 Îngrijitoare 92 ADMIS 

2 1152/28.01.2021 Îngrijitoare 90 ADMIS 

3 1214/28.01.2021 Îngrijitoare 79 ADMIS 

4 1239/28.01.2021 Îngrijitoare 78 ADMIS 

5 1260/28.01.2021 Îngrijitoare 76 ADMIS 

6 1273/28.01.2021 Îngrijitoare 75 ADMIS 

7 1205/28.01.2021 Îngrijitoare 73 ADMIS 

8 1218/28.01.2021 Îngrijitoare 73 ADMIS 

9 1135/28.01.2021 Îngrijitoare - ABSENT 

10 1184/28.01.2021 Îngrijitoare - ABSENT 

11 1274/28.01.2021 Îngrijitoare - ABSENT 

12 1296/28.01.2021 Îngrijitoare - ABSENT 

 
Punctajul minim de promovare a probei interviu este de 50 pct. 
Candidații care au obținut un punctaj mai mare de 50 de puncte sunt declarați 
"ADMIS" la proba interviu. 
Încadrarea candidaților ,pe cele două posturi de îngrijitoare publicate, se face 
în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la proba interviu. 
Candidații  care au obținut cel mai mare punctaj, în ordinea descrescătoare, la proba 
interviu, se vor prezenta la Direcția de Sănătate Publică Vrancea - Compartiment 
RUNOS, pe data de 11.02.2021, cu documentele originale ( pentru documentele 
care au fost depuse în copie) cazierul judiciar și documente care atestă vechimea în 
muncă, necesare calculului drepturilor salariale. 
 
 
 
Afișat astăzi 10.02.2021  ora 15,00 
 

 


