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NR. 
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE 
CANDIDATULUI

SITUAȚIE 
DOSAR OBSERVAȚII

1 BIȚĂ ANDREEA ADMIS
2 CĂLINA ANUȚA ALINA ADMIS
3 GIURESCU CRISTINA ROXANA ADMIS
4 NEGOI CRISTINA ELENA ADMIS
5 TUCIU DANIELA ȘTEFANIA ADMIS

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

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
SECȚIA CLINICĂ A.T.I. - 3 POSTURI

5 TUCIU DANIELA ȘTEFANIA ADMIS

6 BANU MIȚA MIRELA RESPINS lipsă declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea 
în altă unitate şi situaţia de carantină sau izolare la domiciliu 

7 BEGIU MARIANA 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

8 CÎMPEANU CRISTINA MARIA 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

9 ENACHE ILEANA LARISA 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 țiiOra și locul de desfășurare al interviului se vor afișa mâine, 28.10.2020 după afisarea rezultatelor la contesta ții.



PREȘEDINTE COMISIE,


