
 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI 

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 11 din 14.01.2022 

 

A N U N Ţ 

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru 

ocuparea, pe o perioadă determinată, în baza prevederilor 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 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, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 

și a  Hotărârii Guvernului nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a unor posturi 

vacante, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel: 

 

 Pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de operator date, nivel studii M, 

cu normă întreagă, care să aibă cunoștințe de operare pe calculator, cu minim 6 ani și 6 luni 

vechime în activitate la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli 

transmisibile, activități suport epidemiologie, Vama Ungheni au fost au fost transmise la 

adresa de email runos@dspiasi.ro un număr de  2 (două) dosare: 

 

Nr.crt Numele și prenumele/Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor de 

înscriere ADMIS/RESPINS 

1. IGNĂTEANU CERASELA ADMIS 

2. 1121/18.01.2022 

 

ADMIS 

 

Având în vedere că pentru postul  de operator date, nivel studii M, cu normă întreagă, care 

să aibă cunoștințe de operare pe calculator, cu minim 6 ani și 6 luni vechime în activitate la 

Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, activități suport 

epidemiologie, Vama Ungheni, au fost admiși 2 candidați, conform prevederilor art.6 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 
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Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului  Sănătății, 

inclusiv funcții publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii 

stării de alertă pe teritoriul României, modificat și completat de Ordinul nr. 1839 din 30 octombrie 

2020, aceștia vor susține proba de interviu în data de 19 ianuarie 2022, începând cu ora 12,30 

 la sediul D.S.P Iași din Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 21, Iași, după următoarea programare: 

 

NR. 
CRT. 

NUME SI PRENUME/Nr. dosar 
Ora prezentarii 

la DSP Iași 

1. IGNĂTEANU CERASELA 12:30 

2. 1121/18.01.2022 12:40 

 

 Pentru ocuparea pe perioadă determinată a  2 (două) posturi de operator date, nivel 

studii M, cu normă întreagă, care să aibă cunoștințe de operare pe calculator, fără condiții de 

vechime la Serviciul de Control în Sănătate Publică pentru activități suport au fost 

transmise la adresa de email runos@dspiasi.ro un număr de  23 (douăzeci și trei) dosare: 

 

Nr.crt Numele și prenumele/Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor de 

înscriere ADMIS/RESPINS 

1. APETREI MARIA ADMIS 

2 APRODU ANDA ADMIS 

3 1199/18/01/2022 ADMIS 

 

 

4 

 

 

BORODACHI MARCELA 

 

 

 

RESPINS 

-lipsă copii documente care să ateste 

nivelul  studiilor. 

5 CALINCIUC LOREDANA-GABRIELA ADMIS 

6 1122/18.01.2022 ADMIS 

7 CIOCAN GEORGIANA ADMIS 

8 CROITORU ELENA ADMIS 

9 GAGEA ANA MARIA ADMIS 

10 IGNAT CLAUDIA-PARASCHEVA ADMIS 

11 1154/18.01.2022 ADMIS 

12 MOROȘAN CORINA-MIHAELA ADMIS 
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13 NĂSUESCU ȘTEFANA ADMIS 

14 NECHITA LAVINIA ADMIS 

 

15 

 

ROCA LEONARD 

RESPINS-lipsă adeverință medicală 

eliberată de medicul de familie sau 

certificat medical din care să rezulte 

că este apt din punct de vedere fizic 

și neuropsihic  

16 SCÂNTEI ADINA ADMISĂ 

17 SOLOMON CONSTANTIN-BOGDAN ADMIS 

18 ȘPORNIAC EDUARD-CĂTĂLIN ADMIS 

19 TANASĂ ALINA-MIRELA ADMIS 

20 1187/18.01.2022 ADMIS 

21 TUDOR CĂTĂLIN-GABRIEL ADMIS 

22 VASILACHI ELENA-ROXANA ADMIS 

23 VÂNDALAC IULIAN ADMIS 

 

Având în vedere că pentru cele 2 (două) posturi de operator date, nivel studii M, cu 

normă întreagă, care să aibă cunoștințe de operare pe calculator, fără condiții de vechime la 

Serviciul de Control în Sănătate Publică pentru activități suport,, au fost admiși 21 candidați, 

conform prevederilor art.6 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 Ministerului  Sănătății, inclusiv funcții publice de execuție și conducere, pe perioadă 

determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, modificat și completat de 

Ordinul nr. 1839 din 30 octombrie 2020, aceștia vor susține proba de interviu în data de 19 

ianuarie 2022, începând cu ora 12,50  la sediul D.S.P Iași din Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 21, 

Iași, după următoarea programare: 

 

NR. 
CRT. 

NUME SI PRENUME/Nr. dosar 
Ora prezentarii 

la DSP Iași 

1. 
APETREI MARIA 

12:50 

2. 
APRODU ANDA 

13:00 

3. 
1199/18/01/2022 

13:10 

4. 
CALINCIUC LOREDANA-

GABRIELA 
13:20 



5. 
1122/18.01.2022 

13:30 

6. 
CIOCAN GEORGIANA 

13:40 

7. 
CROITORU ELENA 

13:50 

8. 
GAGEA ANA MARIA 

14:00 

9. 
IGNAT CLAUDIA-

PARASCHEVA 
14:10 

10. 
1154/18.01.2022 

14:20 

11. 
MOROȘAN CORINA-

MIHAELA 
14:30 

12 
NĂSUESCU ȘTEFANA 

14:40 

13 
NECHITA LAVINIA 

14:50 

14 
SCÂNTEI ADINA 

15:00 

15 
SOLOMON CONSTANTIN-

BOGDAN 
15:10 

16 
ȘPORNIAC EDUARD-

CĂTĂLIN 
15:20 

17 
TANASĂ ALINA-MIRELA 

15:30 

18 
1187/18.01.2022 

15:40 

19 
TUDOR CĂTĂLIN-GABRIEL 

15:50 

20 
VASILACHI ELENA-

ROXANA 
16:00 

21 
VÂNDALAC IULIAN 

16:10 

 

Prezentul anunt se afisează astăzi, 18 ianuarie 2022, ora 18,00, pe site-ul unității, 

respectiv www.dspiasi.ro. 

 

 

 

 

     SECRETAR COMISIE, 

    Oltea Ana Zupcu 

http://www.dspiasi.ro/

