
 
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI  GORJ 
COMISIA DE SELECTIE 
Nr. 6384/04.05.2021 
 
 
 

ANUNT 
 

In urma verificarii dosarelor depuse de candidati pentru ocuparea pe perioadă 
determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, cu incetare de drept a contractului 
individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării  stării de alertă, comisia a 
trecut la selectarea propriu-zisă a dosarelor  și a hotărât  următoarele: 

 
Nr. 
Crt 

Numele si prenumele candidatilor inscrisi Dosar de 
inscriere 
ADMIS/ 
RESPINS 

Observatii 

1. Spataru Gheorghe Madalin RESPINS Mail trimis in afara 
intervalului de depunere ; 
lipsa documente 

2. Fratilescu Raul Iulian RESPINS Mail trimis in afara 
intervalului de depunere ; 
lipsa documente 

3. Marin Tudor Marius RESPINS Lipsa documente 
4. Anghelescu Marian ADMIS  
5. Pirvulescu Mihai-Bogdan RESPINS Declaratie conform 

anexelor incompleta 
6. Cojocaru Alexandru RESPINS Declaratie conform 

anexelor incompleta 
7. Diaconescu Stefan-Dan RESPINS Lipsa documente 
8. Gurgui Adrian ADMIS  
9. Croitoru Ctistian Claudiu RESPINS Lipsa documente 
10. Bogdan Ion-Daniel RESPINS Declaratie conform 

anexelor incompleta ; 
anexe necorespunzatoare 

11. Ciugudean Aurel-Augustin RESPINS Declaratie conform 
anexelor incompleta ; 
anexe necorespunzatoare 

12. Corbeanu Ion RESPINS Lipsa documente 
13. Anghelina Marius Alin RESPINS Declaratie conform 

anexelor incompleta 
14. Vladutoiu Laurentiu RESPINS Lipsa documente 
15. Miklos Paul-Cornel RESPINS Lipsa documente 
16. Tufis Corneliu Doru RESPINS Declaratie conform 

anexelor incompleta 
17. Barbu Horatiu Cristian RESPINS Lipsa documente ; 

Declaratie conform 
anexelor incompleta 

18. Savescu Nicolae RESPINS Declaratie conform 
anexelor incompleta 

        
  

 
Având în vedere că au fost admiși mai multi candidati, conform prevederilor art.6 , alin.(1) din 
 Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 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 funcții publice de execuție, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID – 19, candidatii declarati “Admis” 
la selectia dosarelor vor sustine proba de interviu în data 06.05.2021, ora 10, la sediul DSP Gorj 
din incinta Stadionului Municipal Tg Jiu, etaj 2 ( deasupra CSM Tg Jiu). 
 
 Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului 
Sănătăţii se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu 
încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de 
credite prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării 
de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 
ulterioare. 


