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NR. 
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE 
CANDIDATULUI

SITUAȚIE 
DOSAR OBSERVAȚII

1 BOBOLINOIU ELENA ADRIANA ADMIS CANDIDAT DECLARAT ADMIS
2 GHERGHINĂ ELENA DORIANA ADMIS CANDIDAT DECLARAT ADMIS

3 BADEA FLORIANA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

4 BELEGA IULIA NICUȚA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 

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

ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR DEBUTANT
LABORATORUL DE GENETICĂ MEDICALĂ - 2 POSTURI

4 BELEGA IULIA NICUȚA RESPINS sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

5 BERBECE ALINA MĂDĂLINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

6 CÎLȚU NICOLETA CARMINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 

7 CIONTU DAIANA GABRIELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

8 COCORA IULIANA MIHAELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

9 COTOI MIHAI MARIAN RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

10 CRĂCIUN DRĂGOI GEANIN ANDREI RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

11 DILOIU SABINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

12 DOROBANȚU IONELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

13 ENACHE CARMEN ALICE RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

14 GHEORGHE ANDREEA ELENA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

15 IONESCU MIHAELA DORINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

16 LICĂ ALIN FLORIN RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 16 LICĂ ALIN FLORIN RESPINS sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator



17 MĂNDOIU AURELIA FLORENTINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

18 MITITELU EUGENIA TATIANA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

19 MONEA TASICA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

20 NIȚĂ SORIN GABRIEL RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

21 OPREA MARILENA DANIELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

22 OPRIȚOIU TANȚA GABRIELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

23 PAȚA IONELA MONIKA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

24 POPA ANCA MIHAELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

25 PREDEȘEL ELENA IVONA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

26 PREDOI OANA LOREDANA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

27 SĂNDOI ILEANA GEORGIANA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laboratorsau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

28 ȚUIA RONIȚA ANDREEA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

29 VĂCĂROIU ALEXANDRA LUMINIȚA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

30 VOICHESCU IONELA ELENA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

31 VREJOIU RALUCA COSTINELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

32 ZAMFIR CRISTINA IONELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de laborator

Contestațiile se pot depune la adresa de e-mail scjuc.runos@gmail.com până în data de 13.11.2020  orele 11.00. 
Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor se va face în data de 13.11.2020, orele 15.00.

PREȘEDINTE COMISIE,


