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DISPOZITIA NR.__2614_______ 

DIN DATA DE__17.10.2017___  

 

 

  

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  emisa de Primarul orasului Azuga. 

 
Avand in vedere: 

- Imposibilitatea intrunirii comisiei de concurs, ai caror membri sunt implicati in alte 

activitati; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art.38 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului platit din sectorul bugetar platit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
  

 

In baza Regulamentului Intern si Regulamentului de Organizare si Functionare ale unitatii, 

 

                     

                                   D I S P U N E:  

 

ART.1.  Se amana concursul organizat pentru posturile de asistent medical debutant din data de 

26.10.2017. 

ART.2.  Noile date pentru sustinerea probelor de examen sunt: 

- Proba scrisa 31.10.2017, ora 10:00 

- Interviu si proba practica 03.11.2017, ora 10:00 

 ART.3.  Informatiile se pot obtine la telefon 0244.322051, int.211- secretariat comisie concurs  

 

ART.4 (1) Prezenta dispozitie este redactată pe 1(una) pagina şi conţine 5 articole .  

(2) Prezenta dispozitie a fost întocmită în 3 (trei) exemplare. 

 Cate un exemplar din prezenta dispozitie va fi comunicat catre- Membrii comisiei de concurs 

- Dosar concurs 

- Dosar decizii 

ART.5.(1) Compartimentul resurse umane va duce la indeplinire prezenta dispozitie. 

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

 

 
Data la Azuga, azi  17 octombrie 2017 

 

MANAGER,                 VIZAT DE LEGALITATE 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR    COMP.JURIDIC, 

        DATA___________ 

        SEMNATURA________ 



 

 

 

Calendar de desfasurare a concursului privind amanarea si reluarea concursului pentru ocuparea 

postului de asistent medical debutant 

 

Nr.crt. Etapa concursului Data 

1 Data probei scrise 31.10.2017 

2 Data afisarii rezultatului probei scrise (maxim 1 zi 

lucratoare de la finalizarea probei) 

31.10.2017 

3 Data limita de depunere a contestatiilor privind 

rezultatul probei scrise (cel mult o zi lucratoare de la 

afisarea rezultatului) 

01.11.2017 

4 Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind proba 

scrisa (cel mult o zi lucratoare de la afisarea 

rezultatului) 

02.11.2017 

5 Data probei interviului si probei practice 03.11.2017 

6 Data afisarii rezultatului probei interviu si probei 

practice (max. 1 zi lucratoare de la finalizarea probei) 

03.11.2017 

7 Data limita de depunere a contestatiilor privind 

rezultatului probelor ( cel mult o zi lucratoare de la 

afisarea rezultatului) 

06.11.2017 

8 Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba 

interviului si proba practica ( o zi lucratoare de la 

expirarea termenului de depunere) 

07.11.2017 

9 Data afisarii rezultatului final al concursului 08.11.2017 

 

 

 

 

MANAGER,      

CONS.JUR.PANDELE VICTOR     

         

         


