MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ URGENŢE MEDICALE
COMISIA DE CONCURS

Nr. 404669 din 04.10.2021

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
înscrişi la concursul pentru încadrarea funcţiilor de medic specialist, prevăzute la poziţiile 4, 5,
6, 7, 24, 27 din statul de organizare al Direcției Generale Urgenţe Medicale
În data de 01.10.2021, comisia de concurs constituită prin Dispoziția Secretarului
General nr. II/10034 din 25.08.2021, în vederea încadrării funcţiilor de medic specialist din
cadrul Direcţiei Generale Urgenţe Medicale, prevăzută la poziţiile 4, 5, 6, 7, 24 și 27 din statul
de organizare al unității, cu modificările ulterioare, a procedat, în conformitate cu prevederile
art. 19 alin. 2 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant,
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la selectarea dosarelor de concurs
ale candidaţilor înscrişi.
În urma analizei documentelor din dosarele de concurs, în raport de cerinţele / condiţiile
precizate în anunţul nr. 402226/15.09.2021, comisia de concurs a hotărât următoarele:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1. OLARU IONUȚ
2. DUMITRU ELENA
3. BUZATU ELENA CRISTINA

HOTĂRÂREA
COMISIEI

MOTIVUL
RESPINGERII
DOSARULUI

ADMIS
ADMIS
ADMIS

-

-

Candidaţii declaraţi „admis” la selecţia de dosare vor putea susţine proba scrisă numai în
măsura în care vor fi declaraţi apt din punct de vedere psihologic.
Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Urgenţe Medicale a
candidatului declarat „admis” la concurs nu se va face fără fişa de aptitudine în muncă
eliberată pentru acesta de medicul specialist de medicina muncii din structura competentă de
medicina muncii la care este arondată Direcţia Generală Management Urgenţe Medicale, din
care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a
organizat concurs.
Aspectele sus menţionate au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 404604 din
01.10.2021 al Comisiei de concurs.
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