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NR.1139/16.03.2021 
  

Centralizator Nominal 
al concursului pentru ocuparea postului  vacant de medic specialist, specialitatea medicina  

de laborator din cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului de Ortopedie si 
Traumatologie Azuga 

- etapa de selecţie a dosarelor - 
 

Nr. 

crt. 
 

Nume  şi prenume  
candidat/Cod 

candidat 
 

Nr.dosar 

inscriere 
Postul pentru care 

candideaza/compart

imentul 

Rezultat 
selecţie  

dosare  de  
concurs  

 
ADMIS / 
RESPINS 

 

Menţiuni 
 

1. TOMA DANA 988/03.03.2021 MEDIC SPECIALIST/ 
LABORATOR ANALIZE 
MEDICALE 

ADMIS   

 
  

Notă: Candidata declarată admisă este aşteptată să participe la următoarea etapă de 
concurs, respectiv proba scrisă/proba clínica sau practică, la o data ce va fi anuntata ulterior, la 
sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, sala de sedinte. 
 

În cazul candidaţilor declaraţi admişi la selecţia dosarelor care au depus la înscriere 
o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, aceştia au obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării probei scrise. 
 

Modalitatea de contestare: Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 
înscriere se pot depune în termen de cel mult doua zile lucrătoare de la data afişării, respectiv până 
la 18.03.2021,  ora 15,00.  Contestaţiile se depun la secretariatul spitalului. 

 
 
 
  MANAGER,       DIRECTOR MEDICAL, 
  CONS.JUR.PANDELE VICTOR DINU                              DR.TOCARU IURIE 
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NR.1140/16.03.2021 
  

Centralizator Nominal 
al concursului pentru ocuparea postului  vacant de medic specialist, specialitatea medicina 

fizică și reabilitare din cadrul Secției de recuperare, medicina fizică și balneologie a 
Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga 

- etapa de selecţie a dosarelor - 
 

Nr. 

crt. 
 

Nume  şi prenume  
candidat/Cod 

candidat 
 

Nr.dosar 

inscriere 
Postul pentru care 

candideaza/compart

imentul 

Rezultat 
selecţie  

dosare  de  
concurs  

 
ADMIS / 
RESPINS 

 

Menţiuni 
 

1. PATRICHE 
BIANCA-ELENA 

951/02.03.2021 MEDIC 
SPECIALIST/SECȚIA 
RECUPERARE, 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE 

ADMIS   

 
  

Notă: Candidata declarată admisă este aşteptată să participe la următoarea etapă de 
concurs, respectiv proba scrisă/proba clínica sau practică, la o data ce va fi anuntata ulterior, la 
sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, sala de sedinte. 
 

În cazul candidaţilor declaraţi admişi la selecţia dosarelor care au depus la înscriere 
o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, aceştia au obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării probei scrise. 
 

Modalitatea de contestare: Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de 
înscriere se pot depune în termen de cel mult doua zile lucrătoare de la data afişării, respectiv până 
la 18.03.2021,  ora 15,00.  Contestaţiile se depun la secretariatul spitalului. 

 
 
 
  MANAGER,       DIRECTOR MEDICAL, 
  CONS.JUR.PANDELE VICTOR DINU                              DR.TOCARU IURIE 

 
 


