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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
la concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei  contractuale temporar vacante 

de asistent medical principal  în cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de  
Medicină Dentară din unităţile de învăţământ preuniversitar 

–Dispensar Medical Școlar nr.4 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 6139/23.11.2021 Asistent med. deb. Primăria Botoşani Admis 

2 6410/ 06.12.2021 Asistent med. deb. Primăria Botoşani Admis 

3 6254/ 25.11.2021 Asistent med. deb. Primăria Botoşani Admis 

4 6336/ 02.12.2021 Asistent med. deb. Primăria Botoşani Admis 

5 6394/ 06.12.2021 Asistent med. deb. Primăria Botoşani Admis 

6 6304/ 26.11.2021 Asistent med. deb. Primăria Botoşani Admis 

7 6333/ 02.12.2021 Asistent med. deb. Primăria Botoşani Admis 

8 6402/ 06.12.2021 Asistent med. deb. Primăria Botoşani Admis 

 

 -Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 14.12.2021, ora 1000 la sediul 

Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1. În conformitate cu HG. Nr.1161/25.10.2021 ” 
Accesul persoanelor în incintele instituţiilor publice este permis doar celor care fac dovada 
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al 
unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 
respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 
infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

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

08.12.2021 ora 1500. 

- Candidații declarați respinși la concursul de ocupare a postului de asistent medical debutant, 

sunt rugați să ridice dosarul de inscriere în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data 

afișării rezultatului final al concursului, în caz contrar acesta se va distruge. 

- Afişat astăzi, 07.12.2021, ora 1500 la sediul Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1. 

 

 


