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PROCES-VERBAL 

Incheiat astăzi  04.12.2020 
 

În urma selecției dosarelor în vederea angajării fără concurs pe perioadă determinată astfel: 

 

- 1/2 post de asistent medical generalist PL debutant -  Statia Centrala Sibiu 

- 1/2 post de asistent medical generalist PL debutant -  Substatia Talmaciu 

- 1 (unu) post de asistent medical generalist PL -  Substatia Medias 

- 1 (unu) post de asistent farmacie debutant -  Punct farmaceutic -Statia Centrala Sibiu 

 

 în conformitate cu Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19.  

Conform dispoziţiilor Ordinul 1839/2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 

905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau 

temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și 

sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă 

determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

anunțul privind ocuparea posturile vacante pe perioada determinată, a fost afişat  la sediul unităţii și 

pe site-ul instituției în data de 27.11.2020. 

 

Termenul limită de depunere a dosarelor a fost 03.12.2020 ora 15:00. Până la expirarea termenului 

limită s-a depus 5 (cinci)   dosare, după cum urmează: 

 

1. David Catalin – asistent medical  Substatia Medias 

2. Moldovan Paul Vasile – asistent medical  debutant Stația Centrală Sibiu – 1/2 norma 

3. Oprita Cornel – asistent medical  debutant Stația Centrală Sibiu – 1/2 norma 

4. Crisan Ciprian Raul - asistent medical  debutant Substatia Talmaciu – 1/2 norma 

5. Bucsa Gheorghe Decebal  - asistent medical  debutant Substatia Talmaciu – 1/2 norma 

 

Candidatii selectati pentru angajare sunt: 

1. David Catalin – asistent medical  Substatia Medias 

2. Oprita Cornel – asistent medical  debutant Stația Centrală Sibiu – 1/2 norma 

3. Bucsa Gheorghe Decebal  - asistent medical  debutant Substatia Talmaciu – 1/2 norma 

 

 

 

Comisia de selecție: 

Preşedinte     -   Popescu Constantin – Manager general interimar 

      Membru        -  Muntiu Adrian – Director medical interimar 

      Membru:       -  Chioaru Liliana – Asistent medical 

     Secretar        -  Marcela Mărginean – Economist IA 

          Observator   -  Voicu Ioan – Reprezentantul Sindicatului Ambulanta Sibiu 
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