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ANUNŢ 
 
Comisiile de concurs aprobate de conducerea Institutului comunică astăzi 11.07.2022 rezultatul selecției dosarelor depuse 

de candidați pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante contractuale:  
-   2 posturi asistent medical generalist debutant (PL) – Secția I Sediul Central 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respis Observații 

1 Burghelea Cristina  6823/04.07.2022 Admis  - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

2 Didin Eugen Nicolae  6882/05.07.2022 Admis -Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

3 Anghel Luminița Mihaela  6551/06.07.2022 Admis -Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

4 Volintiru Anișoara 6959/06.07.2022 Admis Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

5 Pîrvu Livia  7002/07.07.2022 Admis -Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

- 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Secția II Sediul Central 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Zlătaru Valentina  6996/07.07.2022 Admis -Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

2 Nechita Alina  7121/08.07.2022 Admis -Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

     -   2 posturi infirmieră debutant (G) – Secția III Sediul Central  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Badea Corina  6623/29.06.2022 Admis  - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

   -    1 post statistician medical debutant (M) – Serviciul de Statistică și Informatică Medicală Sediul Central 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Pistrițu Elena Simona 6944/06.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

2 Stroe Beatrice  7094/08.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

- 2 posturi asistent medical generalist debutant (PL) –  Ambulatoriul integrat – Cabinet de cardiologie 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Ponor Elena  6892/05.07.2022 Admis  - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

2 Ilie Mihaela Milica 6938/06.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 
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- 1 post infirmieră debutant (G) – Secția I Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Untrece Florentina  6736/01.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

- 3 posturi asistent medical generalist debutant (PL) –  Secția II Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Popa Marinela  6887/05.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

2 Mihăiuc Laura Eleonora 6894/05.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

3  Pascu Mihaela Cristina  7052/07.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

- 2 posturi infirmieră debutant (G) –  Secția II Sediul Otopeni 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Nistor Floriana  6981/06.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 2 posturi infirmiera debutant (G) – Secția III Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Naon Angelica  6865/05.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post infirmieră debutant –  Sectia IV Sediul Otopeni 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Ștefan Constantina  6826/04.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post asistent medical balneofiziokinetoterapie debutant (PL) – Laborator Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie  Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Mihai Alexandra Andreea  6637/29.06.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

2 Miron Gabriel Ștefan  7129/08.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post statistician medical debutant (M) - Compartiment Statistică și Informatică Medicală punct de lucru Sediul 
Otopeni 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Ilie Andreea Beatrice 6898/05.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

 - 1 post asistent medical generalist debutant (PL) - Ambulatoriul de specialitate, Cabinet geriatrie și gerontologie 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Tănase Victoria  6814/04.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

 



- 1 post asistent medical radiologie – imagistica medicala debutant (PL) –  Ambulatoriul de specialitate, 
Compartiment radiologie si imagistică medicală, ca punct de lucru al laboratorului Institutului 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Rădoi Ginel Andrei  7125/08.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Ambulatoriul de specialitate, Compartiment explorări 
funcționale 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Tănase Cristina Rebeca  6754/01.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

2 Bolboașă Florența  7093/08.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post referent de specialitate debutant (S) – Birou Administrativ Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Bragagiu Claudia Elena  7086/08.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post inginer debutant (S) – Serviciul Tehnic 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Coman Cristina Florina  6946/06.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

2 Dieaconu Cristian Ionut  7119/08.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post referent de specialitate debutant (S) – Serviciul Tehnic 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Cruceanu Vlad Cristian  7115/08.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post muncitor calificat IV telefonist (G )– Centrale telefonice Sediul Central  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1  
 

6982/06.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post muncitor calificat IV bucătar (G) – Bloc Alimentar Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Dumitru Mioara  6782/04.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

2 Dumitru Nina Ana  6808/04.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post muncitor calificat II bucătar (G) – Bloc Alimentar Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Todoruț Petru  6738/01.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

 
 



- 4 posturi muncitor calificat IV ospătar (G) – Bloc Alimentar Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Dumitru Ioana  6813/04.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

-2 posturi muncitor calificat IV lăcătuș mecanic (G) – Activitate întreținere și reparații Sediul Central  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Niculescu Viorel Teodor 6998/07.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post muncitor calificat IV fochist (G) – Centrală termică Sediul Central 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Milea Dumitru  6866/05.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post muncitor calificat IV instalator (G) – Activitate întreținere și reparații Sediul Central 
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Popa Ion  6864/05.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite  

- 1 post muncitor calificat IV zugrav (G) – Activitate întretinere și reparații Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Stancu Ion Mihaita  7080/08.07.2022 Respins  -Dosar incomplet  
-Nu a prezentat diploma de studii 
generale  

- 2 posturi muncitor calificat IV lăcătuș mecanic(G),Activitate întreținere și reparații Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Costache Gheorghe Florin  6697/30.06.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

- 1 post muncitor calificat IV fochist (G) – Centrală termică Sediul Otopeni  
Nr.
crt. 

Nume prenume candidat Dosar nr. reg.   Admis/Respins Observații 

1 Stelea Marian 6936/06.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

2 Greblea Cristian  7000/07.07.2022 Admis - Dosar complet  
- Condițiile generale și specifice de 
ocupare a postului sunt îndeplinite 

Pentru următoarele posturi vacante scoase la concurs nu există candidați: 
- 1 post infirmieră debutant (G) – Secția II Sediul Central  
- 1 post infirmieră debutant (G) – Secția IV Sediul Central  
- 2 posturi asistent medical laborator debutant (PL) – Laborator Analize Medicale Sediul Central 
- 1 post de referent de specialitate debutant, inginer de sistem (S) – Serviciul de Statistică și Informatică Medicală Sediul 
Central 
- 2 posturi asistent medical generalist debutant (PL) – Secția I Sediul Otopeni  
 - 1 post asistent medical generalist debutant (PL) –  Secția III Sediul Otopeni 
- 1 post asistent medical generalist debutant (PL) – Sectia IV Sediul Otopeni  
- 1 post asitent medical laborator debutant (PL) –  Laborator Analize Medicale Sediul Otopeni 
- 1 post asistent medical laborator  debutant (PL) –  Ambulatoriul de specialitate, Laborator Analize  
Medicale 
- 1 post registrator medical debutant (M) - Compartiment Statistică și Informatică Medicală punct de lucru Sediul Otopeni 
- 1 post kinetoterapeut principal (S) – Ambulatoriul de specialitate, Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 
(baza de tratament) 
- 1 post muncitor calificat IV bucătar (G) – Bloc Alimentar Sediul Central    


