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NR.   203 _/ _13.01.2022 
 

   RAPORT FINAL 

pentru ocuparea, fără concurs, a postului vacant de medic specialist din cadrul 
Sectiei de ortopedie si traumatologie a  Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, pe o periodă 
de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alerta conform prevederilor art.11 și art.27 alin.(1) 
din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare 
 

 
 
Încheiat astăzi, 13.01.2022, cu ocazia finalizării  procesului de selectie în vederea ocupării 

fără concurs pe perioada determinată în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, a 
unui post de Asistent medical pr. în cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala. 

 
Anunţul pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea ortopedie și traumatologie  

a fost afişat în data de 10.01.2022 la avizierul spitalului şi site-ul spitalului:ortopedieazuga.ro. 
 
A  depus dosar   următorul candidat: 
 
1 CHIRILA VITALIE  

 
Comisia de selectie, numita prin Dispozitia nr.4159/10.01.2022  formată din: 
Presedinte – Cons.Jur.Pandele Victor-Dinu-manager 

            Membru –.Dr.Tocaru Iurie-director medical 
Membru  - Dr.Bacescu Iurie-sef sectie ortopedie si traumatologie 

             
 Observator Sindicat – As.Bîcîin Georgiana 
            Secretar     - Ec.Brinzaru Daniela 

  
 
 
 
a procedat la selecţia dosarelor de înscriere, în data de 13.01.2022, constatând că a fost depus 1 
dosar. 
 
Calendarul desfășurării procedurii de angajare: 
Nr. crt. ACTIVITATE DATA 
1. Depunerea dosarelor de angajare 10.01.2022-12.01.2022 ora 

16.00 
2. Verificare eligibilitate dosare 

(d.p.d.v. al existentei tuturor 
documentelor solicitate) 

13.01.2022 

3. Afișare anunț evaluare dosare 13.01.2022 
4. Interviu organizat la sediul * 
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Spitalului de Ortopedie si 
Traumatologie Azuga, conform 
programării ce va fi anunțată 
ulterior. 

5. Afișarea anunțului cu rezultatele 
finale 

finale 13.01.2022 

 
* La procedura de selecție a participat un singur dosar candidat, nefiind necesară organizarea 
Interviului. 
 
Procedura de selecție s-a desfășurat cu respectarea condițiilor prevăzute în Metodologia privind 
ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Spitalului de Ortopedie 
si Traumatologie Azuga aprobata prin Dispozitia nr.4160/10.01.2022. 
 
Candidatul indeplinește condițiile de ocupare a postului vacant, așa cum au fost stabilite în fișa 
postului Medic specialist., specialitatea ortopedie si traumatologie in cadrul Sectiei de ortopedie si 
traumatologie 
 
În urma analizei documentelor pe baza criteriilor de evaluare, Comisia de selecție a stabilit 
următoarele: 
 
 

NUMELE SI 

PRENUMELE/COD 

CANDIDAT 

SITUATIE EVALUARE DOSAR CANDIDAT 

ADMIS/ RESPINS 

ADMIS 

CHIRILA VITALIE 
 

ADMIS 

Avand in vedere situatia finala, comisia de selectie a declarat admis pentru ocuparea postului de 
MEDIC SPECIALIST,  post pe perioada determinata, in cadrul SECTIEI DE ORTOPEDIE SI 
TRAUMATOLOGIE, pe DL CHIRILA VITALIE. 
 
 
 
COMISIA DE SELECTIE 

Presedinte – Cons.Jur.Pandele Victor-Dinu-manager 
            Semnătura_____________________________________ 

Membru –.Dr.Tocaru Iurie-director medical 
            Semnătura_____________________________________ 

Membru  - Dr.Bacescu Iurie-sef sectie ortopedie si traumatologie 
            Semnătura_____________________________________ 
 Observator Sindicat – As.Bîcîin Georgiana 
            Semnătura_____________________________________ 
 Secretar     - Ec.Brinzaru Daniela 
 Semnătura_____________________________________ 


