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ANUNT REZULTATE FINALE  
 
 

I.N.G.G.”Ana Aslan” comunica rezultatele finale obtinute de candidati la concursul /examenul 
desfasurat in perioada 13.07.2021-15.07.2021( proba scrisa si interviu) pentru ocuparea  
urmatoarelor posturi vacante contractuale pe durata nedeterminata.  

 
- 1 post asistent medical principal radiologie si imagistica medicala (PL)      
Laborator radiologie si imagistica medicala Sediul Central 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 
candidat 

Punctaj proba 
scrisa  

Punctaj interviu Punctaj final  Admis/ 
Respins 

1 Tugui Marian Livius  95 puncte 100 puncte 97,5 puncte Admis 

 
- 1 post infirmieră debutant (G) –Secția I Sediul Central  

Nr. 
crt. 

Nume prenume 
candidat 

Punctaj proba 
scrisa 

Punctaj interviu Punctaj final Admis/ 
Respins 

1 Degan Ana –Maria  84 puncte  70 puncte  77 puncte Admis 

2 Ion Georgeta 40 puncte -  -  Respins 

 
- 1 post muncitor calificat III telefonist (G)– Personal deservire posturi fixe Sediul Otopeni 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 
candidat 

Punctaj proba 
scrisa 

Punctaj interviu Punctaj final Admis/ 
Respins 

1 Grigore Marina Elena 80 puncte 75 puncte 77,5 puncte Admis  

2 Gheorghe Nela -  -  -  Absent  

  
- 1 post muncitor calificat I fochist (G) – Personal activitate întretinere Sediul Otopeni 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 
candidat 

Punctaj proba 
scrisa 

Punctaj interviu Punctaj final Admis/ 
Respins 

1 Constantin Ion  70 puncte 81,66 puncte  75,83 puncte Admis  

 
Candidaţii declaraţi admişi in urma sustinerii concursului/examenului de ocupare a unui post 

vacant sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data 
afişării rezultatelor finale.   

Candidaţii care nu se pot prezenta la post în termen de maximum 15 zile calendaristice pot 
solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, în urma 
formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate,  un termen ulterior de prezentare la post, care 
nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului. 
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