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ANUNT 

 

 

Având în vedere concursul organizat la nivelul Institutului  conform Ord. 869/2015 cu modificările si 

completările ulterioare, vă comunicăm rezultatul final al înscrierilor la concurs pentru ocuparea:  

- 1 post cu norma întereagă de medic specialist confirmat în specialitatea recuperare, medicina fizica si 

balneologie , Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie sediul Central , Str. Căldarusani, nr.9, Sector 

1, Bucuresti 

Nr.

crt.  

Nume, prenume 

candidat  

Nr. dosar 

concurs  

 Situatie dosar (complet/ incomplet) 

Acte lipsa dosar 

Admis/ 

Respins 

1 Crăciun Mădălina 6707/13.07.2021 Dosar complet 

  

Admis 

2 Dumitru Mihaela 

Ionela 

6729/13.07.2021 Dosar complet 

 

Admis 

3 Codrea Ramona 

Maria  

6750/13.07.2021 Dosar incomplet- nu a fost depusa dovada ca este 

membru al societății/ asociație de specialitate 

necesara pentru  calculul punctajului din anexa 3 

din Ord.869/2015 

Admis  

4 Călin George 6791/14.07.2021 Dosar complet Admis 

5 Ghilimei Cristina 

Georgeana 

6903/16.07.2021 Dosar complet 

 

Admis 

6 Dorcea Alina 

Adriana 

6931/19.07.2021 Dosar complet 

 

Admis 

 

-  1 post cu normă întereagă de medic specialist confirmat  în specialitatea radiologie și imagistică medicală în 

cadrul Compartimentului Radiologie și Imagistică Medicală sediul Otopeni, Calea Bucureștilor  nr. 307.  

Nr.

crt.  

Nume, prenume 

candidat  

Nr. dosar 

concurs  

 Situatie dosar (complet/ incomplet) 

Acte lipsa dosar 

Admis/

Respins 

1 Sandu Mihaela 

Aurelia 

6728/13.07.2021 Dosar complet 

  

Admis 

2 Miculescu 

Adriana 

6904/16.07.2021 Dosar incomplet- nu a fost depusa dovada ca este 

membru al societății/ asociație de specialitate 

necesara pentru  calculul punctajului din anexa 3 

din Ord.869/2015 

Admis  

 

      Calcularea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice se face de 

comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidaţi pentru  calculul punctajului din anexa 3 a 

Ord.869/2015.   

    Candidaţii vor semna de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut la analiza şi evaluarea activităţii 

profesionale şi ştiinţifice, înainte de susţinerea probei scrise. 
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