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Nr.11012/23.04.2020 

ERATA 

privind eroarea materiala la anunturile nr.10718/21.04.2020 si nr.10710/21.04.2020  privind angajarea fara 

concurs  a postului de consilier IA din cadrul serviciului administrativ/mentenanta, 

 

Avand in vedere faptul ca, in anuntul nr.10718/21.04.2020  dintr-o greseala de tehnoredactare  s-a  

strecurat  o eroare materiala in ceea ce priveste denumirea compartimentului/serviciului pentru postul de consilier IA, 

astfel se emite urmatoarea erata: 

 

in loc de  

 “biroul buget-finante 

-1 post consilier IA 

 la serviciul administrativ/mentenanţă 

-1 post consilier IA  

-1 post sofer I" 

 

se va citi/inlocui: 

 

 “biroul buget-finante 

-1 post consilier IA 

 la serviciul administrativ/mentenanţă 

-1 post sofer I 

 

Avand in vedere faptul ca, in anuntul nr.10710/21.04.2020  dintr-o greseala de tehnoredactare  s-a  

strecurat  o eroare in ceea ce priveste numarul de posturi, astfel se emite urmatoarea erata: 

 

in loc de  
“Departamentul de Sanatate Publica: 

• la compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile 

- 1 post medic şef compartiment-specialitatea epidemiologie  

- 5 posturi de medic primar/specialist în specialitatea epidemiologie  

- 9 posturi de asistent medical igiena/medicina generala 

• la compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă 

- 4 posturi de medic primar/specialist în specialitatea igienă 

- 1 post  de medic primar/specialist în specialitatea sănătate publică și management  

- 3 posturi de asistent medical igiena/medicina generala 

 

se va citi/inlocui:  
 

Departamentul de Sanatate Publica: 

• la compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile 

- 1 post medic şef compartiment-specialitatea epidemiologie  

- 5 posturi de medic primar/specialist în specialitatea epidemiologie  

- 9 posturi de asistent medical igiena/medicina generala 

- 1 post de consilier IA 

• la compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă 

- 4 posturi de medic primar/specialist în specialitatea igienă 

- 1 post  de medic primar/specialist în specialitatea sănătate publică și management  

- 3 posturi de asistent medical igiena/medicina generala” 
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