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DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 
 

1.Str.Grănicerilor,nr.5,420095,Bistriţa, Director executiv, Director ex.adj.eonomic, 
Secretariat, RUNOS, Financiar-contabilitate: 0263232601, 0263231592; Fax: 0263231137 
2.Str. Zimbrului, nr.5, 420075 Bistriţa, Secretariat 0263217337, 0263217309,Supraveghere    
si Control Boli Transmisibile: 0263 234694, Inspecţie sanitară: 0263235568, Laboratoare,      

  Autorizări, Administrativ; Fax: 0263212934 
________________________________________________________________________________ 

 

  REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de 

executie Consilier,clasa I, grad profesional superior  -  Compartiment Buget - finante          

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de 

înscriere: 

 

Nr. 

crt. 
Nr. cerere candidat 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor 
Motivul respingerii dosarului 

1. 10249 ADMIS  

2. 10469 ADMIS  

3. 10475 RESPINS 
Nu îndeplinește condițiile de vechime in 

specialitate  

4. 10457 ADMIS  

5. 10481 ADMIS  

 Candidaţii declaraţi admişi conform art. 618 alin. (11) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul 

administrativ, vor susţine proba scrisă în data de 22.11.2021, ora 10.00, la sediul Direcției de Sănătate 

Publică a județului Bistrița-Năsăud,str.Granicerilor nr.5, cu respectarea prevederilor Art.12 alin. (4) din 

Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 (accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în 

incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital 

public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care 

au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui 

test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 

respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2).Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen 

de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la 

secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 Afişat astăzi,16.11.2021,ora 15.00 la sediul DSP BN.                      

                                                                                                                        

COMISIA DE CONCURS  


