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Rezultatele contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat în data de 13.07.2022 pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorelor funcții  contractuale de execuție  vacante din 

cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea 

 

 

       Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția nr.117 /14.06.2022, s-a întrunit astăzi 

18.07.2022 pentru a analiza lucrările persoanelor care au depus contestație la concursul organizat în data 

de 13.07.2022,   pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante  

de : 

 asistent medical debutant igienă și sănătate publică sau asistent medical debutant generalist -  

Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile - Colectiv de supraveghere 

epidemiologică, alertă epidemiologică, PNI – 2 posturi; 

 asistent medical debutant igienă și sănătate publică - Compartimentul de supraveghere epidemiologică 

și control boli transmisibile – Colectiv infecții nosocomiale și boli transmisibile prioritare HIV, TBC,ITS -  

1 post; 

 asistent medical debutant generalist - Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli 

transmisibile – Colectiv infecții nosocomiale și boli transmisibile prioritare HIV, TBC,ITS - 1 post; 

 asistent medical debutant igienă și sănătate publică – Compartimentul de evaluare a factorilor de risc 

din mediul de viață – Colectiv igiena colectivităților de copii/ tineret-  2 posturi; 

 asistent medical principal igienă și sănătate publică - Compartimentul de evaluare a factorilor de risc 

din mediul de viață și muncă – Colectiv igiena mediului, programe de sănătate în relația cu mediul și 

statistică – 1 post; 

 asistent medical laborator – Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică - chimie sanitară 

și toxicologie – 2 posturi; 

 

 

S-au constatat următoarele: 

 

Nr.

crt. 

Număr 

dosar 

Numar contestație Denumirea funcției Rezultat 

contestație 

1. 7864 9134/15.07.2022 Asistent medical generalist 50  puncte /      

Admis 

 

      

Secretar comisie  

Afisat 18.07.2022 ora 14:00 
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