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NR.2411/22.06.2022 
 
  

Centralizator Nominal 
 

al concursului pentru ocuparea postului vacant de economist I A, specialitatea științe 
economice din cadrul Compartimentului Aprovizionare, Administrativ  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. 
 

PE/2386 2386/21.06.2022 ECONOMIST I A/ 
COMP.APROVIZIONARE, 
AD-TIV 

ADMIS  

 
  

Notă: Candidații declarați “Admis” sunt aşteptați să participe la următoarea etapă de 
concurs, respectiv proba scrisă/proba clínica și 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 23.06.2022,  ora 15,00.  Contestaţiile se depun la secretariatul spitalului. 

 
  

 COMISIA DE CONCURS 
Presedinte- Ec.Copaceanu-Turcu Maria Magdalena- Director financiar-contabil 
Semnătură________________________________________________ 
Membru- Oseacă Adriana- economist I A 
Semnătură________________________________________________ 
Membru -Ing.Grama Mihai - șef serviciu ad-tiv 
Semnătură________________________________________________ 
 Observator Sindicat – As.Biciin Georgiana 
 Semnătură________________________________________________ 
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 Secretar     - Ec.Brinzaru Daniela 
Semnătură________________________________________________ 
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NR.2409/22.06.2022 
 
  

Centralizator Nominal 
 

al concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant/asistent 
medical, specialitatea medicina generală și asistent medical debutant, specialitatea 

balneofizioterapie din cadrul Secției de recuperare, medicină fizică și 
balneologie/Spitalizarii de zi/Laboratorului recuperare, medicină fizică și balneologie ale 

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/comp

artimentul 

Rezultat 
selecţie 

dosare de 
concurs 

 
ADMIS / 
RESPINS 

Menţiuni 
 

1. 
 

ȘCHIOPU 
MIRUNA-
CĂTĂLINA 

2357/20.06.2022 ASISTENT MED.DEB., 
SPECIALITATEA 
MED.GEN./SECTIA 
RECUPERARE, 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE 

ADMIS  

2 Nu au fost depuse 
dosare de înscriere la 
concurs 

 ASISTENT MED.DEB., 
SPECIALITATEA 
MED.GEN./SECTIA 
RECUPERARE, 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE-
SPITALIZARE DE ZI 

  

3 Nu au fost depuse 
dosare de înscriere la 
concurs 

 ASISTENT MED., 
SPECIALITATEA 
MED.GEN./SECTIA 
RECUPERARE, 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE 
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4 STOICA BOGDAN 
-MARIAN 

2331/17.06.2022 ASISTENT MED.DEB., 
SPECIALITATEA 
BALNEOFIZIOTERAPIE.
/LABORATOR 
RECUPERARE, 
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 
BALNEOLOGIE 

ADMIS  

 
  

Notă: Candidații declarați “Admis” sunt aşteptați să participe la următoarea etapă de 
concurs, respectiv proba scrisă/proba clínica și 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 23.06.2022,  ora 15,00.  Contestaţiile se depun la secretariatul spitalului. 

 
  

                 COMISIA DE CONCURS 
Presedinte – Dr.Patriche Bianca- medic specialist- secția recuperare, medicină fizică și 

balneologie 
Semnătură________________________________________________ 
Membru – Buduleci Ioana- reprezentant O.A.M.R.Prahova 
Semnătură________________________________________________ 
Membru  - Strafalogea Adriana- asistent medical pr. șef secție- secția recuperare, medicină 
fizică și balneologie 
Semnătură________________________________________________ 
 Observator Sindicat – As.Biciin Georgiana 
 Semnătură________________________________________________ 
 Secretar     - Ec.Brinzaru Daniela 

Semnătură________________________________________________ 
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NR.2407/22.06.2022 
 
  

Centralizator Nominal 
 

al concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant, specialitatea 
medicina generală din cadrul Secției de Ortopedie și Traumatologie-Spitalizare de zi  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/com

partimentul 

Rezultat 
selecţie 

dosare de 
concurs 

 
ADMIS / 
RESPINS 

Menţiuni 
 

1. 
 

NĂPĂRUȘ 
ROXANA ELENA 

2237/15.06.2022 ASISTENT 
MED.DEB./SECTIA 
ORTOPEDIE SI 
TRAUMATOLOGIE-
SPITALIZARE DE ZI 

ADMIS  

 
  

Notă: Candidații declarați “Admis” sunt aşteptați să participe la următoarea etapă de 
concurs, respectiv proba scrisă/proba clínica și 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 23.06.2022,  ora 15,00.  Contestaţiile se depun la secretariatul spitalului. 

 
  

                 COMISIA DE CONCURS 
Presedinte – Băcescu Iurie- șef secție- secția ortopedie și  traumatologie 
Semnătură________________________________________________ 
Membru – Buduleci Ioana- reprezentant O.A.M.R.Prahova 
Semnătură________________________________________________ 
Membru  - Nedelciu Corina- asistent medical pr. coordonator bloc operator 
Semnătură________________________________________________ 
 Observator Sindicat – As.Biciin Georgiana 
 Semnătură________________________________________________ 
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 Secretar     - Ec.Brinzaru Daniela 
Semnătură________________________________________________ 
 
 
 


