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DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ 

TIMIȘOARA, STR.LENAU NR.10     

Nr.28343/20.10.2020       

                                                                                         ANUNȚ 

 

Privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere pentru angajare în cadrul DSPJ Timiș 

 

            Având în vedere Anunțul de angajare personal contractual nr.27874/15.10.2020  pe perioadă 

determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, cu încetare de drept a contractului individual de 

muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării  stării de alertă, dar nu mai mult de 11.04.2021, pentru 

următoarele categorii de personal, comisia de concurs numită prin Dispoziția DSPJ Timiș cu 

nr.454/15.10.2020 comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere: 

Nr. 

Crt. 
Postul VacantCompartimentul Numele si prenumele candidatilor inscrisi 

Dosar de inscriere 

ADMIS/ 

RESPINS 

1. 

8 posturi de asistent medical 

debutant cu studii PL 

igienă/medicină generală, la 

Compartimentul de supraveghere 

epidemiologică și control boli 

transmisibile  

1. LUCA ELENA-CARMEN  

2. MIHU SIMINA-MIRABELA  

3. DAD-MARTIN CRISTINA-ANDREEA  

4. BÎRSANU IONELA-ALINA  

5. SZABO MARIA-MIRELA  

6. SELAGEA ANA-MARIA  

7. TĂTARU COSTICA-COSMINA  

8. DRĂGAN DANIELA  

9. CONDRASCHI MARIUS  

10. DANCI ELENA-IOANA  

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

2. 

1 post de asistent medical principal 

cu studii PL igienă/medicină 

generală la Compartimentul de 

supraveghere epidemiologică și 

control boli transmisibile 

1. PATCAS MARIA-CLAUDIA   

2. PETRICA ALINA  

ADMIS 

ADMIS 

3. 

2 posturi de asistent medical 

debutant cu studii PL 

igienă/medicină generală la 

Compartimentul de evaluare a 

factorilor de risc din mediul de viață 

și muncă  

1. BÂZÂIAC MARIANA   

2. AVRAM NICOLETA 

ADMIS 

ADMIS 

4. 

1 post de de psiholog stagiar la 

Compartimentul de evaluare si 

promovare a sănătății 

1. POTOCEAN MIHAELA IONELA  

2. CIURTE SORINA-IOANA  

3. RUSU VIOLETA IRINA  

4. BURCOȘ DIANA-ANDREEA  

ADMIS 

ADMIS 

ADMIS 

RESPINS-dosar 

incomplet 

 

      NOTĂ:  
Având în vedere că: 

-  pentru cele 8 posturi de asistent medical debutant cu studii PL igienă/medicină generală  au fost 

admiși 10 candidați 

- pentru 1 post de asistent medical principal cu studii PL igienă/medicină generală  au fost admiși 2 

candidați 

- pentru cele 2 posturi de asistent medical debutant cu studii PL igienă/medicină generală  au fost 

admiși 2 candidați 

- pentru 1 post de psiholog stagiar au fost admiși 3 candidați,  
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Conform prevederilor art. 6, alin. (1) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905/26.05.2020 pentru 

aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din 

Ministerul Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și autoritatea Ministerului Sănătății, 

inclusiv funcții publice de executie, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, aceștia vor susține proba de interviu 

în data de 21 octombrie 2020, începând cu ora 10:00, la sediul DSP Timiș din strada Lenau, Nr. 10. 

 

           Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a 

acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru 

aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din 

cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului 

Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior. 

 


