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NR…1847../28.04.2021 
 

Centralizator nominal/Rezultatele obţinute la proba scrisă 
 

pentru ocuparea postului vacant de medic specialist din cadrul Spitalului de Ortopedie si 

Traumatologie Azuga 

  
 
 

Nr.crt. 
 

 
 

Nume şi prenume 

candidat/Cod candidat 

 

 
 

Rezultat proba 

scrisă 
 

 
 

ADMIS/ 
 

RESPINS 
 

 
 

Menţiuni 
 

1. 

 

TOMA DANA 95,33 PUNCTE ADMIS  

 
Notă: Candidata declarată admisă la proba scrisă e s t e  aşteptată să participe la 

următoare etapă de concurs, respectiv proba c lin ică , în data de 28.04.2021, ora 15:00 ,  la sediul 

Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, comp.medicină internă. 
 
Modalitatea de contestare: Rezultatele obţinute pot fi contestate în maxim 24 de ore de la 
afişarea lor, conform o r d i n u l u i  n r . 8 6 9 / 2 0 1 5  pentru aprobarea metodologiilor privind 

organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist,  

 biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a  functiilor de sef de sectie, sef 

de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist 
-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare și ale 
prevederilor Dispoziției nr.3946/26.02.2021, emisă de Managerul Spitalului de Ortopedie și 
Taumatologie Azuga. 

  
 

COMISIA DE EXAMEN: 

PREȘEDINTE: 

Dr.Tomșa Cristina - medic primar, specialitatea medicină de laborator, 
desemnată de Spitalul Municipal Săcele; 

   Semnătura _________________________________________________________________ 

 

MEMBRI: 

Dr.Rasaliu Florina - medic primar, specialitatea medicin[ de laborator, 
desemnată de Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie 
"Dr. I.A. Sbarcea, Brașov 

   Semnătura _________________________________________________________________ 

Dr.Ionescu Monica - medic primar, specialitatea medicină de laborator, 
desemnată de Colegiul Medicilor Prahova; 

   Semnătura _________________________________________________________________ 

OBSERVATORI: 
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Coman Mădălina-Elena - consilier primar, reprezentantul Primarului orașului 
Azuga; 

   Semnătura _________________________________________________________________ 

Dr. Popa Laurențiu - medic specialist, reprezentantul Direcției de Sănătate 
Publică a Județului Prahova; 

   Semnătura _________________________________________________________________ 

SECRETAR: 

Dr. Mitulescu Andreea - Șef secție- medic specialist, specialitatea recuperare, 

medicină fizică și reabilitare, Spitalul de Ortopedie și 
Traumatologie Azuga. 

   Semnătura _________________________________________________________________ 

 

 


