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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 

la concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei  contractuale vacante 

de asistent medical principal  în cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de  

Medicină Dentară din unităţile de învăţământ preuniversitar 

–Dispensar Medical Școlar nr.2 Botoșani. 

 

Având în vedere prevederile art.20 alin(1), din HG nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, modificată și completată prin HG. Nr. 1027/11.11.2014, comisia de concurs 

comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

Nr.  

Crt 

Nr.de inregistrare cerere 

concurs 

Funcţia publică Instituţia sau 

autoritatea publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

1 4726 / 22.10.2020 Asistent med. pr. Primăria Botoşani Admis 

2 4846 / 28.10.2020 Asistent med. pr. Primăria Botoşani Admis 

3 4828 / 28.10.2020 Asistent med. pr. Primăria Botoşani Admis 

4 4691 / 21.10.2020 Asistent med. pr. Primăria Botoşani Admis 

5 4844 / 28.10.2020 Asistent med. pr. Primăria Botoşani Admis 

6 4884 / 29.10.2020 Asistent med. pr. Primăria Botoşani Admis 

7 4678 / 20.10.2020 Asistent med. pr. Primăria Botoşani Admis 

 

- Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 09.11.2020, ora 1000 la sediul 

Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1. Candidații vor purta mască de protecție, iar 

pentru concurs vor avea nevoie de pix de culoare albastră și cartea de identitate. Se vor 

prezenta la sediul primăriei în intervalul de timp 09.45 – 10.00.După ora 10.00 accesul în sala de 

concurs este interzis. 

- Contestaţiile la selectia dosarelor se vor depune la sediul Municipiului Botoşani până la data de 

04.11.2020 ora 1200. 

- Afişat astăzi, 03.11.2020, ora 1200 la sediul Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1. 

 

 

 


