
 
 

 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 încheiat azi 07.05.2019 

 
 În conformitate cu prevederile art.18 alin 2 din Hotărârea nr.286/2011, pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant, corespunzător funcțiilor contactuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, comisia de concurs numită prin dispoziţia Managerului general al Serviciului de 

Ambulanță Județean Sibiu nr.43/2019, a procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute 

pentru înscrierea la concursul  de recrutare care va fi organizat în data de 16.05.2019 pentru 

ocuparea a două posturi vacante de asistent medical generalist la Stația Centrală Sibiu. 

Pentru concursul organizat la data mai sus menţionată, s-au înscris următorii candidați, 

pentru care comisia a verificat îndeplinirea condiţiilor, stabilind următoarele : 

 

Nr. Nume şi prenume Selecţie 

dosar 

Funcția vacantă Observatii 

1 Ilie Ileana Francisca  Admis Asistent medical 

generalist 

 

2 Păcurariu Mihai 

Bogdan  

Admis Asistent medical 

generalist 

 

3 Apetri Sergiu 

Constantin  

Admis Asistent medical 

generalist 

 

4 Gavriloaia Rareș 

Florin  

Admis Asistent medical 

generalist 

 

5 Iorga Ildiko Melinda  Admis Asistent medical 

generalist 

 

6 Pîțan Toma 

Alexandru  

Admis Asistent medical 

generalist 

 

7 Anghel Gheorghe 

Nicolae  

Admis Asistent medical 

generalist 

 

8 Șpetcu Dragoș 

Marian  

Admis Asistent medical 

generalist 

 

9 Socaciu Ilie Adrian  Admis Asistent medical 

generalist 
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10 Mutulescu Sergiu 

Mihai  

Admis Asistent medical 

generalist 

 

11 Groșanu Mariana 

Diana  

Admis Asistent medical 

generalist 

 

12 Cîșlariu Eusebiu  Admis Asistent medical 

generalist 

 

          

În urma analizării şi a verificării dosarelor depuse, comisia a constatat că sunt îndeplinite 

condiţiile cerute în vederea participării la concurs pentru candidații declarați  admisi din tabelul 

de mai sus. 

Candidații sunt rugați să se prezinte în data 16.05.2019 la ora 08:00 pentru susținerea 

probei scrise. 

 

Preşedinte    -   Comanici Simona Mariana- Medic primar 

Membru       -  Scridon Crinu -  Asistent medical principal PL 

     Membru        -  Goia Gheorghiță - Asistent medical principal PL desemnat de OAMGMAMR Sibiu 

      Secretar      -  Marcela Mărginean – Economist  

      Observator   -  Ciufudean Dumitru Marius – Reprezentantul sindicatului 


