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Nr.  10180 /17.08.2022 

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 

a  funcției publice de  inspector clasa I, gradul profesional principal -  Compartimentul  Inspecția 

și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă din cadrul  

Direcției de Sănătate Publică Vrancea 

 

           În conformitate cu prevederile art. II pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2021 

privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 și ale art. 618 alin. (1) lit. (b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,    Direcția de Sănătate Publică Vrancea 

comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere  la concursul de recrutare   pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcției publice de  inspector clasa I, gradul profesional 

principal -  Compartimentul  Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și 

Muncă,   după cum urmează: 

 

Nr.crt. Număr dosar Denumirea funcției Rezultatul 

selecției dosarelor 

Motivul respingerii 

dosarelor 

1. 9603/29.07.2022 inspector clasa I, gradul 

profesional principal 
admis - 

2. 9766/03.08.2022 inspector clasa I, gradul 

profesional principal 
admis - 

3. 9789/03.08.2022 inspector clasa I, gradul 

profesional principal 
admis - 

4. 9924/08.08.2022 inspector clasa I, gradul 

profesional principal 
admis - 

5. 9925/08.08.2022 inspector clasa I, gradul 

profesional principal 
admis - 

6. 9932/08.08.2022 inspector clasa I, gradul 

profesional principal 
admis - 

7. 9609/29.07.2022 inspector clasa I, gradul 

profesional principal 
admis - 

      

 Afișat astăzi 17.08.2022, ora 10:00, pe pagina de internet a Direcției de Sănătate Publică Vrancea 

și la sediul Instituției. 

 Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor, pot depune contestații până la data de 

18.08.2022 ora 16:00, la secretarul comisiei, Compartimentul RUNOS, camera 8,  parter din 

cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea din  Focșani, Bulevardul Gării nr. 14 . 

 Candidații declarați admiși vor participa la proba scrisă a concursului  din data de 01.09.2022, ora 

10:00 la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea din  Focșani, Bulevardul Gării nr. 14. 

 

                                                                             SECRETAR COMISIE, 

                                                                           Toroc Tătaru Simona Alina 
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