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Nr.8739/06.07.2022 

 

   Rezultatul selecției dosarelor  candidaților înscriși la concursul organizat în data de 13.07.2022, 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale 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; 

 
           Având în vedere prevederile H.G nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs 

constituită în baza dispoziției nr. 116/14.06.2022, comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere 

la concursul   pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante,  după cum 

urmează: 

 

 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; 

 

Nr.crt. Numele și prenumele/ Nr. dosar Rezultat Motivul respingerii 

1. 7821 ADMIS ---- 

2. 7829 ADMIS  

3. 7864 ADMIS ---- 

4. 7885 ADMIS ----- 

5. 7987 ADMIS ----- 

6. 8038 ADMIS  

7. 8174 ADMIS ----- 

8. 8183 ADMIS ----- 

9. 8184 ADMIS ----- 

10. 8185 ADMIS ------ 

11. 8188 ADMIS ----- 
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12. 8208 ADMIS ----- 

13. 8260 ADMIS ---- 

14. 8270 ADMIS ---- 

15. 8298 ADMIS ----- 

16. 8301 ADMIS ---- 

17. 8304 ADMIS ----- 

18. 8310 ADMIS ---- 

19. 8323 ADMIS ---- 

20. 8332 ADMIS  ----- 

21. 8355 ADMIS ---- 

   

    

 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; 

 

Nr.crt. Numele și prenumele Rezultat Motivul respingerii 

1. 7871 ADMIS ---- 

 

 

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

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

 

Nr.crt. Numele și prenumele/ Nr. dosar Rezultat Motivul respingerii 

1. 8255 ADMIS ---- 

2. 8254 ADMIS ---- 

3. 8206 ADMIS ---- 

4. 8204 ADMIS ----- 

5. 8175 ADMIS ---- 

6. 8058 ADMIS ----- 

7. 8042 ADMIS ---- 

8. 7955 ADMIS ---- 

9. 7927 ADMIS  

10. 7924 ADMIS  
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11. 7725 RESPINS nu îndeplinește condițiile 

specifice – lipsă certificat de 

membru și adeverință de 

participare la concurs 

eliberată de OAMGMAMR 

 

 

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

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

 

Nr.crt. Numele și prenumele/ Nr. dosar Rezultat Motivul respingerii 

1. 7961 ADMIS ---- 

2. 7861 ADMIS ---- 

3. 7857 ADMIS --- 

 

 

 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; 

 

Nr.crt. Numele și prenumele/Nr. dosar Rezultat Motivul respingerii 

-- ---- ---- ---- 

 

 

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

chimie sanitară și toxicologie; 

 

Nr.crt. Numele și prenumele/ Nr. dosar Rezultat Motivul respingerii 

1. 8287 ADMIS ---- 

2. 7925 ADMIS  

3. 7999 ADMIS  

4. 7832 ADMIS  

5. 7724 ADMIS  

6. 7944 ADMIS  

 

 Afișat astăzi 06.07.2022, ora 16:00, pe pagina de internet și la sediul  Direcției de Sănătate Publică Vrancea. 

 Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor, pot depune contestații la secretarul comisiei de 

concurs, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor. 

 

                                                                                                                               SECRETAR COMISIE 

 

Afișat 06 .07.2022, ora 16:00 
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