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PRIVINDSELECŢIA DOSARELORDE INSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZATIN VEDEREA
OCUPĂRII POSTURILORDE MEDICCONFORM ANUNŢULUI NR.19111 1.01.2019DIN DIN ZIARUL

"VIAŢA MEDICALĂ" NR. 2111.01.2019

Pentrupostul de medicspecialist, specialitatea psihiatrie la SectiaPSihiatrie II:
Nr. crt. NUMELE SI PRENUMELE COMPLET/INCOMPLET

1. ALEXANDRU·HAGIMA ADINAALEXANDRA COMPLET

2. BOLOOREA·COROIAN FLAVIA·DANlELA COMPLET
3. DRAGU MONICA COMPLET
4. MlHALESCU ALEXANDRA·VASILICA COMPLET
S. PANTEA ANDREEA-GABRIELA COMPLET
6. ROGOVF.ANU ROXANA·BIANCA INCOMPLET· lipsă dovadalinscrisul din care sa rezulte

ca nu i-a fost apliC8lll una dintre sanctiunileprevazutela
art. 455 alin. (1) Iit e) sau O. la art. 541 alin. (1) lit. d)
sau e), respectiv la ert. 628 alin. (1) Iit. d) sau e) din
Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

7. SOLOMON DAN1ELA-CEZARlNA INCOMPLET· lipsă copie a certificatului de membrual
organizatiei profesionalecu viza pe anul in curs, pentru
specialitateapsihiatrie,
- lipsA dovadalinscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost
aplicati una dintre sanctiunileprevazute la art. 4S5 alin.
(1) lit. e) sau O. Ia an. S41 alin. (1) lit. d) sau e).
respectiv la an, 628 alin. (1) Iit. d) sau e) din Legea
nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii,
republicata, cu modificarile si completările ulterioare,
specialitateapsihiatrie.

Pentrupostul de medicspecialist, specialitatea psihiatrie la Secţia Psihiatrie fi:
Nr. ert, NUMELE SI PRENUMELE CO~LETnNCOMPLET

1. CRAIOVEANU ANDREEA-IULIANA RESPINS
2. DRUr IRIS-CORINA COMPLET
3. HOMOROOAN CLAUDIA·ROXANA INCOMPLET - certificat medical neconform din care să rezulte că

este apt din punct de vedere flzic şi neuropsihic pentru exercitarea
activitatii pentru DOstul pentru care candidează;

4. GOOAFLORIN COMPLET
S. PAPUC SERGIU·AUGUSTIN INCOMPLET • lipsă dovadallnscrisul din care sa rezulte ca nu i-a

fost aplicată una dintresanctiunileprevezutela 811. 4SS alin. (1) lit, e)
sau O. Ia art. S41 alin. (1) lit, d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1)
!it. d) sau e) din Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul
sanatatii republicata, cu modificarile si completările ulterioare'

6. TURCUELENA-CECILIA COMPLET
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în conformitate cu prevederileO.M.S.nr. 86912015 CapitolulII 811.6, a1in.(4);
" Pentrudosareleincompletese stabilesteun termende Ş zile lucntoau peptru completarea lor. respectiv pAnlla data de
04.02.2019. Ulteriorexpirariiacestui termennu se admit completariale dosarului,iar dosarelenecompletate se resping."


