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MINISTERUL SANATATII
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
MEDICINA FIZICA $I BALNEOLOGIE

EFORIENORD
Aleea Speciali nr.1, Tel. 02411741082,

Fax 02411741117,
E-mail secretariat@efosan.ro

N, l530 to{./o,zozo

PROCES VERBAL
al procedurii de seleclie a dosarelor in vederea ocupdrii frra concurs a postului vacant de
inginer- in cadrul Compartimentului de securitatea muncii, PSI Ei Proteclie Civili func{ie
contractuald pe perioadi determinatd- in contextul stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei

in conformitate cu prevederile ORDINULUI Nr. 905/2020 din 26 mai2020

pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, frrd" concurs, a posturilor vacante sau

temporar vacante din cadrul Ministerului Sdn1ltdlii qi unitalilor aflate in subordinea,

coordonarea qi sub autoritatea Ministerului Sdndtdlii, inclusiv funcliile publice de

execulie gi conducere, pe perioadd determinatS, in contextul instituirii stdrii de alertd pe

teritoriul Rom6niei, conform !j'I*ll, din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru

prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9, Comisia de Seleclie

constituitd in baza Dispoziliei managerului Spitalului Clinic R.M.F.B. Eforie Nord

nr.129101.10.2020 a procedat la verificarea dosarelor candidalilor inscriqi pentru

ocuparea postului de inginer - funclie contractuald pe perioadS determinatd.

astfel:
Pentru ocuparea I post de inginer a fost depus I (unu ) dosar de inscriere,

o STANCU GHEORGHE BOGDAN - nr.inregistrare 4485130.09.2020

unitate aflati in
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Rezultatele verifi c 6rii do sarului sunt urmdto arele :

Nr.crt Numele gi prenumele
candidatului

Func(ia contractuall
vacanti

Rezultatul
selec{iei

dosarului

Motivul
respingerii
dosarului

I STANCU GHEORGHE
BOGDAN

INGINER ADMIS

Urmare a celor constatate mai sus, Comisia
candidatului Stancu Gheorghe Bogdan, declarat admis,

Compartimentului de securitatea muncii, PSI gi Proteclie

conform legislaliei in vigoare.

de Seleclie propune numirea
in funclia de inginer in cadrul
Civild pe perioadd determinatd

Comisia de seleclie: fi\ ,--/
D.na ing.Condulef Adina - Prege$iqtp,Vy'-
D.l ing. Petria Andrei - tnembru;V'" 

^ f)D.na ec.Claponea Roxana - membru
D.na Talapan Cristina - secretar frr[ vot M(


