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        Privind selecției electronică a dosarelor voluntarilor în vederea recrutării acestora pentru a 
desfășura activitatea la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș în contextul 
epidemiologic actual 
 
 
            Având în vedere: 
- art.9 alin.(2) din Legea nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 
România; 
- art.1 din HG nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 10.10.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, 
- anunțul nr.25118/07.10.202 privind recrutarea pe bază de voluntariat pentru medici/medici 
dentiști/farmaciști, inclusiv specialiști și/sau primari, medici rezidenți, indiferent de specialitate, asistenți 
medicali cu studii medii și/sau superioare, studenți/masteranzi/doctoranzi, care urmează studii de 
licență sau de master la facultatea de medicină și farmacie/psihologie/sociologie/facultăți cu profil 
informatic sau similar, comisia de selecție electronica a dosarelor voluntarilor în vederea recrutării 
acestora pentru a desfășura activitatea la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș în 
contextul epidemiologic actual, comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere : 
 

Nr. 
crt. 

Nume        Prenume Admis / Respins 

Programare in data 
de 19.10.2021 
ora semnare contract 
voluntariat 

1 Ivan-Fernolendt Marius-Florian Admis 1230 

2 Voina Ioana-Maria Admis 1240 

3 Popescu Cristina Admis 1250 

4 Dîrpeș Darius Admis 1300 

5 Dragomir Mirel-Liviu Admis 1310 

6 Bogdan Alexandra-Raluca Admis 1320 

7 Ghiciu Rossana Admis 1330 

8 Stanjic Georgiana-Denisa Admis 1340 

9 Buga Nicolae-Cosmin Admis 1350 

10 Goanță Elena-Narcisa Admis 1400 

11 Pitica Ana-Maria Admis 1410 

12 Chitic Iuliana Admis 1420 

13 Buzărin-Hatelhoffer Gabriel Admis 1430 

14 Varga Diana Admis 1440 

15 Lăban  Cristina-Ionela Admis 1450 

16 Bușe-Ivănuș Andreea-Cristina Admis 1500 

17 Pasăre Adriana-Denisa Admis 1510 

18 Dincă Florina-Iuliana Admis 1520 

19 Pănescu Monica Admis 1530 

20 Nicula Cristina Admis 1540 

21 Munteanu Steliana-Mădălina Admis 1550 

 
 



         Având în vedere evoluția situației epidemiologice și evaluarea riscului de sănătate publică pentru 
perioada imediat următoare,  în scopul implementării măsurilor pentru combaterea pandemiei de 
COVID-19,  candidații admiși se vor prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș, 
Str. N. Lenau, Nr.10, Timișoara,  în data de 19.10.2021, conform programarii, în vederea semnarii 
contractului de voluntariat, precum și pentru instruirea prealabilă privind activitatea pe care o vor 
desfășura la DSPJ Timiș. 
 Instruirea privind normele de securitate si de protectia muncii, va avea loc miercuri20.10.2021, 
orele 9, 00 la sediul DSP Timis, b-ul Victor Babes nr. 18 la laboratorul de toxicologie, instructor  
d-na Andreea BARBU, urmata de repartitia la posturile de lucru. 
        Mulțumim atât pentru sprijinul acordat, cât și pentru dorința de implicare în activitățile noastre ce 
țin de prevenirea și combaterea pandemiei de COVID – 19. 
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