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NR. 
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE 
CANDIDATULUI

SITUAȚIE 
DOSAR OBSERVAȚII

1 ANA LUMINIȚA AURORA ADMIS
2 BEȘTELIU MIHAI GABRIEL ADMIS
3 BOGDAN ILEANA LAVINIA ADMIS
4 CHELBEGEAN RALUCA MIHAELA ADMIS
5 CHIRIAC ȘTEFANIA TEODORA ADMIS

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

ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT
SECȚIA CLINICĂ A.T.I. - 5 POSTURI

6 CUMPĂNAȘU KASILDA MIRELA ADMIS
7 DIACONU GABRIELA ADMIS
8 DINU ELENA ANDREEA ADMIS
9 GHERGHINĂ COSMINA LILIANA ADMIS
10 GHERGHINA ELENA DORIANA ADMIS
11 MĂCIUCĂ ADRIANA NICOLETA ADMIS
12 MARINAȘ LARISA MARIA ADMIS
13 MICULESCU FLORENTINA ADMIS
14 MIREA FLORENTINA ADMIS
15 MITRAN MIHAI OCTAVIAN ADMIS
16 MITROI DANIELA VIACENȚA ADMIS
17 MITRU IULIANA MIRELA ADMIS
18 MUTU MIRELA ILEANA ADMIS
19 PĂTĂRĂU DANA ADMIS
20 POPA ANCA MIHAELA ADMIS
21 POPA ELENA LUMINIȚA ADMIS
22 PREDEȘEL ELENA IVONA ADMIS
23 RĂDUCĂ ALINA CRISTIANA ADMIS
24 ȘANDRU MIRELA DANIELA ADMIS
25 SANDU IONELA MIRABELA ADMIS
26 SURDU IULIANA ADMIS
27 TUDOR ALINA GABRIELA ADMIS
28 ȚUIA RONIȚA ANDREEA ADMIS

Ă29 VARABIEV SĂNDEL ADMIS



30 ALBIȘORU CRISTINA GEORGIANA RESPINS
lipsă certificat de naștere, 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

31 ARGETOIANU LILIANA MIRELA RESPINS
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

32 BĂBĂLIGEA FLORENTINA VENERA RESPINS
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

33 BĂLAN CECILIA RESPINS lipsă certificat de naștere și certificat de căsătorie

34 BÎSCU IULIANA ANDREEA RESPINS

lipsă curriculum vitae,lipsă certificat membru OAMGMAMR, 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

35 CÎLȚU NICOLETA CARMINA RESPINS
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

36 COJOCARU LAURENȚIU RESPINS
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

37 DINCĂ ANDREEA VERONICA RESPINS
în declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în altă unitate şi situaţia de 

i ă i l l d i ili bif b i / î d /î d ă l37 DINCĂ ANDREEA VERONICA RESPINS carantină sau izolare la domiciliu nu a bifat obțiunea este/nu este încadrat/încadrată la 
o altă instituţie publică sau privată

38 DOBRA CĂTĂLINA GEORGIANA RESPINS
lipsă certificat de naștere, 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

39 DOROBANȚU IONELA RESPINS
lipsă certificat de naștere, 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

40 DUMITRU VIOREL MIHAI RESPINS
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

41 FULGESCU MARINELA RESPINS
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

42 GEORGESCU ANDREEA MIHAELA RESPINS
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

43 GORGAN ANELI MIHAELA RESPINS
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

44 IORDACHE MARIANA MĂDĂLINA RESPINS
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



45 IUSTULIN LENUȚA RESPINS
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

46 LICURICI ANAMARIA RESPINS
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

47 MARIA LIONICA RESPINS
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

48 MIREA EUGENIA ALINA RESPINS
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

49 NICA ARITINA RESPINS
lipsă adeverință medicală, 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

50 OPREA MARINELA DANIELA RESPINS

curriculum vitae nu este model comun european, 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

51 OPRIȚOIU TANȚA GABRIELA RESPINS lipsă diplomă studii de specialitate

52 PĂTRAȘCU VIORICA RESPINS
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 52 PĂTRAȘCU VIORICA RESPINS carantină sau izolare la domiciliu nu a bifat obțiunea este/nu este încadrat/încadrată la 
o altă instituţie publică sau privată

53 PĂTRU OANA CARMEN RESPINS
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

54 POSA GABRIELA ELIZA RESPINS

curriculum vitae nu este model comun european, 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

55 PREDOI OANA LOREDANA RESPINS
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

56 STOICA ZOE DOINA RESPINS
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

57 STREAȚĂ MIHAELA RESPINS

lipsă certificat de naștere, curriculum vitae nu este model comun european, 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

58 ȚICLEA EMIL AUREL RESPINS

cererea de înscriere și declarațiile nu sunt semnate olograf, 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
în declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în altă unitate şi situaţia de 

59 UDRIȘTE MARINELA RESPINS
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



60 VÂLCEA MARIA RESPINS
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

61 VOICHESCU IONELA ELENA RESPINS
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

62 VUCEA FLORENTINA RESPINS lipsă diplomă studii de specialitate

63 ZAMFIR CRISTINA IONELA RESPINS
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

Contestațiile se pot depune la adresa de e-mail scjuc.runos@gmail.com până în data de 28.10.2020  orele 11.00. 
Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor se va face în data de 28.10.2020, orele 15.30.
Candidații admiși se vor prezenta pentru proba de interviu în data de 30.10.2020.  
Ora și locul de desfășurare al interviului se vor afișa mâine, 28.10.2020 după afisarea rezultatelor la contesta ții.

PREȘEDINTE COMISIE,


