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NR. 
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE 
CANDIDATULUI

SITUAȚIE 
DOSAR OBSERVAȚII

1 ANA LUMINIȚA AURORA ADMIS
2 BEȘTELIU MIHAI GABRIEL ADMIS
3 BÎRJEGA CARLA ROBERTA ADMIS
4 CĂLIN OANA GEORGIANA ADMIS
5 CHELBEGEAN RALUCA MIHAELA ADMIS
6 CHIRIAC ȘTEFANIA TEODORA ADMIS
7 COSMA LAURENȚIU CRISTIAN ADMIS
8 ENE ALINA FLORIANA ADMIS
9 FLORICA GABRIELA ADMIS

10 LICĂ ALIN FLORIN ADMIS
11 MARINAȘ LARISA MARIA ADMIS
12 MICULESCU FLORENTINA ADMIS
13 MIREA FLORENTINA ADMIS
14 MUTU MIRELA ILEANA ADMIS
15 NEAGOE MIHAIL IONUȚ ADMIS
16 NIȚU GEANINA LUIZA ADMIS
17 PĂTĂRĂU DANA ADMIS

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

ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT
UPU SMURD - 6 POSTURI

17 PĂTĂRĂU DANA ADMIS
18 PIȚICĂ CRISTINA ANDREEA ADMIS
19 POPA ANCA MIHAELA ADMIS
20 POPESCU ELENA OXANA ADMIS
21 POPESCU FELICIA ELENA ADMIS
22 PREDEȘEL ELENA IVONA ADMIS
23 ROBEANU CRISTIAN DRAGOȘ ADMIS
24 SANDU IONELA MIRABELA ADMIS
25 SGURĂ RODICA MIRABELA ADMIS
26 STÎNGĂ ILEANA ADMIS
27 STROESCU GABRIELA ADMIS
28 TRANCĂ ANDREEA DANIELA ADMIS
29 URDĂ FLORINA LAVINIA ADMIS
30 VIȘAN ADINA MIHAELA ADMIS

31 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

32 BOCEA CORNEL MARIUS 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 CĂLINESCU LARISA 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

34 CIOAREC IONELA MARILENA 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

35 CIUCIULETE CONSTANTINA 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 COCORA IULIANA 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

37 DINCĂ ANDREEA VERONICA 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

38 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 privatăaltă instituţie publică sau privată



39 ENE MĂDĂLINA DENISA 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

40 FIRA MARIN RESPINS
cererea de înscriere și Anexa 5 nu sunt semnate olograf, lipsă declaraţia pe propria 
răspundere cu privire la încadrarea în altă unitate şi situaţia de carantină sau izolare la 
domiciliu

41 IORDACHE MARIANA MĂDĂLINA RESPINS lipsă declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în altă unitate şi situaţia 
de carantină sau izolare la domiciliu

42 JILAVU CRISTINA 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

43 MICULESCU 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 o 
altă instituţie publică sau privată

44 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 o 
altă instituţie publică sau privată

45 POPA CERASELA NICOLETA 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 POPESCU ANDRA ȘTEFANIA 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 PREDUȘ MIC ANA 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

48 PRODANA MARIANA 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 SÎRBU ELENA LOREDANA RESPINS lipsă certificat de naștere

50 STANCU ELENA 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 o50 STANCU ELENA ALINA RESPINS carantină sau izolare la domiciliu nu a bifat obțiunea este/nu este încadrat/încadrată la o 
altă instituţie publică sau privată

51 STĂNIA ROBERT IONUȚ 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

52 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

53 TRĂISTARU ROBERT FLORIN 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 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

55 UNGUREANU IOANA MARILENA RESPINS lipsă diplomă studii asistent medical generalist

56 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

57 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 29.10.200, orele 08.45, în incinta U.P.U. - sala de training.   
Candidații vor purta obligatoriu masca, iar la intrarea în incintă se va efectua triaj epidemiologic de către personalul U.P.U.

PREȘEDINTE COMISIE,






