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NR. 
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE 
CANDIDATULUI

SITUAȚIE 
DOSAR OBSERVAȚII

1 CORBEANU ANA MARIA IULIA ADMIS PROBĂ DE INTERVIU

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE
 ÎN VEDEREA OCUPĂRII FĂRĂ CONCURS A POSTURILOR VACANTE DE

ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT
SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE I

2 POSTURI

2 GEORGESCU CONSTANTIN ADMIS PROBĂ DE INTERVIU
3 ILIE IONUȚ AURELIAN ADMIS PROBĂ DE INTERVIU
4 CÎRCIU CĂTĂLINA ADELINA RESPINS lipsă certificat membru OAMGMAMR

5 COTOI MIHAI MARIAN RESPINS
lipsă certificat membru OAMGMAMR, lipsă declaraţie pe propria răspundere că 
este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în 
situaţia de carantină sau izolare la domiciliu

6 DIACONU GABRIELA RESPINS
lipsă declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă 
instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la 
domiciliu

7 TĂNĂSESCU BOGDAN DUMITRU RESPINS

1.lipsă cazier sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care 
să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează                                                
2.în declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în altă unitate şi situaţia 
de carantină sau izolare la domiciliu nu a bifat obțiunea este/nu este 
încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată                                                  
3.curriculum vitae nu este model comun european

8 VÂLCEA MARIA RESPINS lipsă certificat membru OAMGMAMR, certificat de naștere, curriculum vitae nu este 
model comun european

Contestațiile se pot depune la registratura spitalului în cursul zilei de astăzi, 25.09.2020 până la orele 15.00. 
Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor se va face în data de 28.09.2020, orele 11.00.
Candidații admiși se vor prezenta pentru proba de interviu în data de 29.09.2020, orele 09.00, etaj 10, holul central.   
Candidații vor fi preluați de către comisie. Purtarea măștii este obligatorie.

PREȘEDINTE COMISIE,


