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Rezultatul final  

 la procedura de angajare fără concurs a unui post contractual temporar vacant de asistent 
medical principal, în cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină dentară în 

unităţile de învăţământ preuniversitar –Dispensar Medical Școlar nr.2 Botoșani, 

susţinută în data de 18.09.2020  –selecție dosare și interviu 

 

Având în vedere prevederile O.M.S. nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și 

unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile 

publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe 

teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, comisia de selecție a dosarelor și interviu comunică 

rezultatul final al procedurii de angajare fără concurs: 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
Pentru angajarea fără concurs a unei  funcţii  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.2 Botoșani. 

 

Având în vedere prevederile art. 7 din O.M.S. nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și 

unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile 

publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe 

teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, comisia de concurs comunică următoarele 

rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

Nr.  

Crt 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică pt 

care depune 

dosar de angajare 

Instituţia sau autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

1 PALADI ALINA ELENA Asistent med. pr. Primăria Mun. Botoşani ADMIS 

2 AXINTE VLAD FLORIN Asistent med. pr. Primăria Mun. Botoşani ADMIS 

 

- Afişat astăzi,18.09.2020, ora 1300 la sediul Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1. 

- Candidații declarați admiși vor susţine proba interviului în aceeasi zi- 18.09.2020 ora 1230 la 

sediul Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1. 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică  Rezultat 

interviu 

Rezultatul 

final 

 

1 PALADI ALINA ELENA asistent medical principal Respins  RESPINS 

2 AXINTE VLAD FLORIN asistent medical principal Respins RESPINS 


