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DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI  TIMIȘ 

TIMIȘOARA, STR.LENAU NR.10 

TELEFON 0256-494680, FAX 0256-494667, 0256-221029 

 Nr.21855/01.09.2021     

                                                                               ANUNȚ 

 
Privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere pentru angajare pe perioadă determinată, fără concurs, cu încetare 

de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art.11 din Legea nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 

completările ulterioare, dar nu mai târziu de data de 11 octombrie 2021, pe un post contractual vacant de execuție 

de asistent medical generalist cu studii PL la Compartimentul de supraveghere epidemiologica și control boli 

transmisibile, cu atribuții și în punctele de trecere ale frontierei 

 

        Având în vedere Anunțul de angajare personal contractual nr.21522/27.08.2021 pe perioadă determinată, fără 

concurs, cu încetare de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art.11 

din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de data de 11 octombrie 2021, pe postul contractual 

vacant de execuție de asistent medical generalist cu studii PL la Compartimentul de supraveghere epidemiologica 

și control boli transmisibile cu atribuții și în punctele de trecere ale frontierei, comisia de concurs numită prin 

Dispoziția DSPJ Timiș cu nr.274/30.08.2021 comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere: 

 

Nr. 

Crt. 
Postul Vacant/Compartimentul 

Numele si prenumele candidatilor 

inscrisi 

Dosar de inscriere 

ADMIS/ 

RESPINS 

1. 

 

 

 

 

 

1 post de asistent medical generalist 

cu studii postliceale, in cadrul 

Compartimentului de supraveghere 

epidemiologică și control boli 

transmisibile, cu atribuții și în 

punctele de trecere ale frontierei 

  

1.VLĂDĂȘEL RALUCA-GEORGIANA 

  

 

 

 

 

RESPINS  

Nu îndeplinește 

condițiile specifice 

postului conform 

anunțului 

 

 

2.  BUNDAȘ GEORGIANA-ALINA , 

          

 

ADMIS 

 

 

3.  CEACHIR DARIUS-IONUȚ  

 

 

         RESPINS 

Nu îndeplinește 

condițiile specifice 

postului conform 

anunțului 

 

Angajarea persoanei admise se va face prin actul administrativ al conducătorului instituției, conform prevederilor 

art.9 din Metodologia emisă în baza Ordinului ministrului sănătății nr.905/2020 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 Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de 

execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, 

conform art.11 din Legea nr.55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. 

 

COMISIA 


