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privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau
temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub
autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi 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 şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in cadrul
Serviciul de Asistenţă Medicală al Municipiului Galaţi - a unui post vacant de medic si un post vacant de
asistent medical şcolar, pe perioadă determinată, in cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală în
Unităţi de Invăţământ, incheiat astazi, 19.03 .2021.

La inscrierile care s-au organizat in perioada 17.03.2021-18.03.2021 pentru ocuparea.fără concurs a unui
post vacant de medic si un post vacant de asistent medical şcolar, pe perioadă determinată, in cadrul
Compartimentului de Asistenţă Medicală în Unităţi de Invăţământ, ca urmare a publicarii anuntului nr.
924/16.03.2021 de ocuparea, fără concurs a posturilor vacante sau temporar vacante au fost depuse 5
dosare de inscriere, in care:

3. dosare complete, conform anuntului publicat in data de 16.03.2021;
-2. dosare incomplete;
-o. dosare necorespunzatoare.

Situatia privind rezultatele selectiei dosarelor depuse este urmatoarea:
Nr. Nume si prenume Rezultatul selectiei Observatii
crt. dosarelor

(admis/respins)
1. ARGHlRE DANIELA admis - pentru postul de

asistent medical scolar
2. DAMIAN CATĂLINA respins- pentru postul de lipsa avizladeverinta de membru

TEODORA asistent medical O.A.M.G.M.A.M.R.
3. RACOVIŢ Ă VIORICA admis - pentru postul de

asistent medical scolar
4. RUSU ANDREEA admis - pentru postul de

GEORGINA asistent medical scolar
5. UNGUREANU respins- pentru postul de lipsa avizladeverinta de membru

NICOLETA ANDREEA asistent medical O.A.M.G.M.A.M.R.
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Data desfăşurării interviului 22.03.2021, ora 12.00

NOTA: Pentru postul de medic scolar nu s-a depus nici un dosar.

Presedinte comisie,

Conf. univ. dr. Dinu Ciprian-1drian - S.A.M.M.G.
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