
 
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI 

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 31 din 03.02.2022 

 

 

 

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 2 (două) posturi de medic/medic specialist 

confirmat în orice specialitate și înscris în organizația profesională, cu 0,5 normă fiecare, 

la Compartimentul Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile, activități 

suport epidemiologie, au fost transmise la adresa de email runos@dspiasi.ro un număr de 

5(cinci) dosare: 

 

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

ADMIS/RESPINS 

1. 2657/07.02.2022 ADMIS 

2. CIULEI LILIANA - LAURA ADMIS 

3. 2664/07.02.2022 ADMIS 

4. BUNDUC DORIN RESPINS,  

- lipsă copie act identitate; 

-lipsă dovada /înscris că nu i-a fost 

aplicată una din sancțiunile prevăzute la 

art.455 alin.(1) lit.e) sau f) la art.541 

alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 

-lipsă adeverință medicală; 

-curriculum vitae 

 

mailto:runos@dspiasi.ro


5. RĂDUȚĂ ANDREEA - ALEXANDRA RESPINS, 

 din cererea transmisă rezultă că ati 

aplicat pentru un alt post decât cel scos 

la concurs de DSP Iași și publicat pe 

site–ul nostru, în data de 03 februarie 

2022. 

 

Candidații declarați admiși vor susține proba de interviu în data de 08 februarie 2022, 

începând cu ora 12,30  la sediul D.S.P Iași din Strada Vasile Conta, Nr. 2-4, Iași cu 

respectarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, după 

următoarea programare: 

 

NR. 
CRT. 

NUME SI PRENUME/Nr. dosar 
Ora prezentarii la 

DSP Iași 

1. 2657/07.02.2022 12.30 

2. CIULEI LILIANA - LAURA 12.45 

3. 2664/07.02.2022 13.00 

 

 Pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului  de asistent medical generalist sau 

igienă, cu normă întreagă, fără condiție de vechime, cu școală postliceală sanitară, cu 

studii superioare sau studii superioare de scurtă durată, la Compartimentul 

Supraveghere Epidemiologică și control boli transmisibile, activități suport 

epidemiologie a fost transmis la adresa de email runos@dspiasi.ro un singur dosar: 

 

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

dosarelor de înscriere 

ADMIS/RESPINS 

1. 2666/07.02.2022 ADMIS 

 

   Candidatul declarat admis se va prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, din str. 

Vasile Conta, nr. 2-4, mâine, 08.02.2022, cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în vederea susținerii probei de interviu, după următoarea 

programare: 

 

mailto:runos@dspiasi.ro


NR. 
CRT. 

NUME SI PRENUME/Nr. dosar Ora prezentarii la DSP Iași 

1. 
2666/07.02.2022 

13.15 

 

Prezentul anunt se afisează astăzi, 07 februarie  2022, ora 15,45   pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro. 

 

     SECRETAR COMISIE, 

    Ec. Șoldan Laura 

http://www.dspiasi.ro/

