
  

Nr.2521/19.07.2019 

 
 
 
 

ANUNȚ 
privind amânarea concursului  

pentru ocuparea funcției de director financiar contabil 
 
 
   Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga anunță amânarea concursului pentru 
ocuparea funcției vacante de director financiar contabil, publicat în Monitorul Oficial nr.801 din data 

de 15 iulie 2019, programat pentru perioada 26.08.2019-29.08.2019, astfel: 

1. Test-grila/lucrare scrisă de verificare a cunoștintelor din legislația specific postului în data 
de 26.08.2019, ora 10:00 

 

2. Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data 
de 27.08.2019, ora 12:00 

3. Interviul de selectie în data de 27.08.2019, ora14:00 

  Concursul va fi reluat, cu respectarea procedurii de organizare a concursurilor, la o data 

ulterioară, care va fi anunțată conform legii. 
 

 

 

 

MANAGER, 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR-DINU 

 

 

ROMANIA,  JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL  AZUGA 

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE  

AZUGA 

AZUGA 105100,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova 

Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; 

CIF – 2845125 ;Nr. reg. ANSPDCP – 29729 

COD IBAN:  RO32TREZ52921F335000XXXX, TrezoreriaBusteni 

e-mail:spitalazuga@yahoo.com,website:www.ortopedieazuga.ro 

 
SPITAL  ACREDITAT 

C.O.N.A.S. 

 

http://www.ortopedieazuga.ro/


  

Nr.2523/19.07.2019 

 

 
 

ANUNȚ 
privind amânarea concursului  

pentru ocuparea funcției de director medical 
 
 
 
   Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga anunță amânarea concursului pentru 

ocuparea funcției vacante de director medical, publicat în Monitorul Oficial nr.801 din data de 15 

iulie 2019, programat pentru perioada 27.08.2019-30.08.2019, astfel: 

1. Test-grila/lucrare scrisă de verificare a cunoștintelor din legislația specific postului în data 
de 27.08.2019, ora 10:00 

 

2. Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data 
de 28.08.2019, ora 12:00 

3. Interviul de selectie în data de 28.08.2019, ora14:00 

 

  Concursul va fi reluat, cu respectarea procedurii de organizare a concursurilor, la o data 

ulterioară, care va fi anunțată conform legii. 
 

 

 

 

MANAGER, 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR-DINU 

 

 

ROMANIA,  JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL  AZUGA 

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE  

AZUGA 

AZUGA 105100,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova 

Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; 

CIF – 2845125 ;Nr. reg. ANSPDCP – 29729 

COD IBAN:  RO32TREZ52921F335000XXXX, TrezoreriaBusteni 

e-mail:spitalazuga@yahoo.com,website:www.ortopedieazuga.ro 

 
SPITAL  ACREDITAT 

C.O.N.A.S. 

 

http://www.ortopedieazuga.ro/


Elaborat:Ec. Brinzaru Daniela/Comp.RUNOS/Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 

„Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)/679/2016” 

 

 

 

   
 

DISPOZITIA NR._3384___ 

    DIN DATA DE__17.07.2019_  

 

 

  

Managerul  Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga- Pandele Victor Dinu, numit in 

functie  conform Legii nr.95/2006 - Lege privind reforma in domeniul  sanatatii cu modificarile si 

completarile ulterioare  si Dispozitia nr.498/22.09.2015 si Dispozitia nr.254/09.10.2018, emise de 

Primarul orasului Azuga. 

  

 Avand in vedere: 

- Metodologia de organizare si desfasurare a consursului/examenului pentru ocuparea 

functiilor specifice Comitetului director din spitalele publice, aprobata prin 

Dispozitia nr.165/04.07.2019; 

- Adresa nr.22131/17.07.2019, de la DSP Prahova, in urma constatarii unui viciu de 

procedura in organizarea si desfasurarea concursului, referitor la membrii desemnati 

in comisiile de concurs si de solutionare a contestatiilor; 

 

In baza Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale 

Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga; 

 

D I S P U N E : 

 

ART.1. Se amana concursul pentru ocuparea postului vacant de Director financiar contabil, 

conform art.15 din Metodologia de organizare si desfasurare a consursului/examenului pentru 

ocuparea functiilor specifice Comitetului director din spitalele publice, aprobata prin Dispozitia 

nr.165/04.07.2019  

ART.2. Se propune reluarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director medical, 

la o data ulterioară, care va fi anunțată conform legii, cu respectarea procedurii de organizare a 

concursurilor.  

ART. 3. (1) Prezenta dispozitie este redactată pe 2 (doua) pagini şi conţine 4 articole .  

(2)Prezenta dispozitie a fost întocmită în 3 (trei) exemplare şi transmisă către: comp.RUNOS. 

ART. 4. (1) Compartimentul Resurse Umane  va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispozitii. 

(2) Comunicarea prezentei va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Secretariat  al Spitalul de 
Ortopedie si Traumatologie Azuga. 

 

Data la Azuga, azi  17 iulie 2019. 

 

 

 MANAGER   ,   VIZAT COMP.JURIDIC , 

 CONS.JUR.PANDELE VICTOR  DATA___________ 

       SEMNATURA________ 



Elaborat:Ec. Brinzaru Daniela/Comp.RUNOS/Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 

„Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)/679/2016” 
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DISPOZITIA NR._3383___ 

    DIN DATA DE__17.07.2019_  

 

 

  

Managerul  Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga- Pandele Victor Dinu, numit in 

functie  conform Legii nr.95/2006 - Lege privind reforma in domeniul  sanatatii cu modificarile si 

completarile ulterioare  si Dispozitia nr.498/22.09.2015 si Dispozitia nr.254/09.10.2018, emise de 

Primarul orasului Azuga. 

  

 Avand in vedere: 

- Metodologia de organizare si desfasurare a consursului/examenului pentru ocuparea 

functiilor specifice Comitetului director din spitalele publice, aprobata prin 

Dispozitia nr.165/04.07.2019; 

- Adresa nr.22131/17.07.2019, de la DSP Prahova, in urma constatarii unui viciu de 

procedura in organizarea si desfasurarea concursului, referitor la membrii desemnati 

in comisiile de concurs si de solutionare a contestatiilor; 

 

In baza Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale 

Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga; 

 

D I S P U N E : 

 

ART.1. Se amana concursul pentru ocuparea postului vacant de Director medical, conform 

art.15 din Metodologia de organizare si desfasurare a consursului/examenului pentru ocuparea 

functiilor specifice Comitetului director din spitalele publice, aprobata prin Dispozitia 

nr.165/04.07.2019  

ART.2. Se propune reluarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director medical, 

la o data ulterioară, care va fi anunțată conform legii, cu respectarea procedurii de organizare a 

concursurilor.  

ART. 3. (1) Prezenta dispozitie este redactată pe 2 (doua) pagini şi conţine 4 articole .  

(2)Prezenta dispozitie a fost întocmită în 3 (trei) exemplare şi transmisă către: comp.RUNOS. 

ART. 4. (1) Compartimentul Resurse Umane  va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispozitii. 

(2) Comunicarea prezentei va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Secretariat  al Spitalul de 
Ortopedie si Traumatologie Azuga. 

 

Data la Azuga, azi  17 iulie 2019. 

 

 

 MANAGER   ,   VIZAT COMP.JURIDIC , 

 CONS.JUR.PANDELE VICTOR  DATA___________ 

       SEMNATURA________ 



Elaborat:Ec. Brinzaru Daniela/Comp.RUNOS/Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 
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