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NR. 
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE 
CANDIDATULUI

SITUAȚIE 
DOSAR OBSERVAȚII

1 CIMPEANU STEFAN MADALIN ADMIS
2 POPA FLORENTINA DANIELA ADMIS
3 RADUCU FLORENTINA DANIELA ADMIS
4 VULEA IULIAN SORIN ADMIS

5 ANA LUMINITA AURORA 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 RADIOLOGIE DEBUTANT
LABORATORUL DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - 3 POSTURI

5 ANA LUMINITA AURORA RESPINS sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

6 BADEA EMILIA NICOLETA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

7 BOUVEANU DANIELA FLORINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

8 BRANDIBURG ILEANA TATIANA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

9 CHELBEGEAN RALUCA MIHAELA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

10 CHITU CATRINESCU ANCA TAMARA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

11 GIURA ALINA CRISTINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

12 MARINAS LARISA MARIA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

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

14 PREDESEL ELENA IVONA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

15 RADUT LAVINIA ELENA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

16 SANDU DINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

17 SANDU STEFANITA SORIN RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie



18 SARLA MADALINA CRISTINA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

19 SIRBU ELENA LOREDANA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

20 VACAROIU ALEXANDRA LUMINITA RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

21 VARABIEV SANDEL RESPINS la dosarul depus nu se regăsesc înscrisuri care să facă dovada specializării 
sau reconversiei profesionale ca asistent medical de radiologie

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

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

Contestațiile se pot depune la adresa de e-mail scjuc.runos@gmail.com până în data de 02.12.2020  orele 12.00. 
Soluționarea și afișarea rezultatului contestațiilor se va face în data de 02.12.2020, orele 15.30.
Contestațiile nu reprezintă completări ale dosarelor cu documentele lipsă. E-mailurile care vor con ține completări ale dosarelor 
nu vor fi luate în considerare.

PREȘEDINTE COMISIE,


