
ffiffiffi
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRA$OV

Bragov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 5001l8
T el.: 0268.47 7 .0 I 1, 0268.47 7 .263 ; F ax: 03]. 2.87 0.37 0

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

unltato ,flate in
PROCES DE ACREDITAREConsiliul Judeqean

Bragov

N, \1\h3, th,l.A, 2:"
Rezultatele selec(iei dosarelor de inscriere

depuse in vederea ocupdrii fErd concurs a unui post vacant de ingrijitoare gi a unui post vacant de
infirmierS, la Seclia Pneumologie I Stejarig, a unui post vacant de ingrijitoare gi a unui post vacant de
infirmierd la Sectia clinicd Pneumologie II Stej6rig, a unui post vacant de ingrijitoare ia Seclia Pneurnologie
Copii Stejdrig, pe o duratd detenninatS, ce nu poate depdgi 30 de zile de la data incetdrii st6rii de alertd.

conform anuntului nr. 13268121 .12.2020

Comisia de selecfie
Presedinte: Dr. Lascu Monical4ariana JlnLMembri: As.sef sir"""r'it};;ffi:U^9

As.sef !'raja Mihaela ,UlhtA/
Secretar ftrd drept de vot:Ref.de spec.popesc/Niana - comp. RUNOS
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www. ^,a,i 

ilt.ll.ZoZCl

Nr.crt. Nume gi prenume
Functia/postul
pentru care s-

a inscris la
concurs

ADMIS in vederea ocupdrii fara concurs a postului
v acantl RESPINS (motivalia)

I Popa Marta Carmen Ingrijitoare Respins

RESPINS
(nu a fost depusd dovada prin care sa se ateste
nivelul studiilor; nu a fost depusd adeverinta
medical5 eliberatd de medicul de familie sau
certificatul medical din care sd rezulte cd este apt din
punct de vedere fizic gi neuropsihic pentrlr
exercitarea activitAtii pentru postul pentru care
candideazd si nici nu a fost depus prin e-mail de la
medicul de familie al candidatului)

Potrivit art.27 alin. I din Codul Muncii o persoand
poate fi angajati in muncd numai in baza unui
certificat medical, care constatd faptul cd cel in
cauzd este apt pentru prestarea acelei munci.

1 Buna Mirela ingrijitoare

( nu a fost depusa 
"ff:.-trtiltredicald eliberatd de

medicul de familie sau certificatul medical din care
sd rezulte ci este apt din punct de vedere fizic gi

neuropsihic pentru exercitarea activitAtii pentru
postul pentru care candideaz[ si nici nu a fost depus
prin e-mail de la medicul de familie al candidatului)

Potrivit art.27 alin. I din Codul Muncii o persoand
poate fi angajatd in muncd numai in baza unui
certificat medical, care constatd faptul cd cel irr
cauzd este apt pentru prestarea acelei munci.
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