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PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi 27.11.2020 

In urma selectarii dosarelor candidatilor inscrisi pentru angajare 

 fara concurs pe perioada determinata, personal contractual  

in cadrul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii 

 

 In contextul Ordinului Ministerului Sănătății nr.1839 / 2020 privind modificarea 

Ordinului Ministerului Sanatatii 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 și art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.553/2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, 

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Legii cadru nr. 153 / 2017 – 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Avand in vedere referatuele  inregistrate de unitate  sub numerele: 

4068/23.10.2020; 4310/13.11.2020; 4317/13.11.2020. 

Anuntul de selectie dosare a fost postat pe site-ul unitatii, 

www.sanatoriulbusteni.ro  incepand cu data de 24.11.2020, termenul limita de depunere 

dosare fiind data de 26.11.2020 ora 12.00 

 Comisia de selectie a dosarelor in vederea angajarii, constituita prin Dispozitia 

nr. 66 / 13.11.2020,  s-a intrunit in data de 27.11.2020, ora 14.00  si a procedat la 

analiza dosarelor candidatilor inscrisi in vederea angajarii fara concurs, in cadrul 

Sanatoriului Balneoclimateric de Copii. 

http://www.sanatoriulbusteni.ro/


 Rezultatul  selectarii dosarelor  este: 

 

- Pentru postul de medic primar pediatrie – s-a depus un singur dosar 

inregistrat sub numarul 4439 / 25.11.2020, al candidatului Dumitrascu Elena. 

Comisia a studiat dosarul  depus de candidat pentru a vedea daca indeplineste  

conditiile  cerute  pentru   participarea  la  concurs  si a validat  dosarul  candidatului  

dr. Dumitrascu Elena, care a fost declarat ADMIS. 

 

- Pentru postul de professor CFM – s-a depus un singur dosar inregistrat sub 

numarul 4445 / 25.11.2020, al candidatului  Dan Sorina Stefania. 

 Comisia a studiat dosarul depus de candidat pentru a vedea daca indeplineste  

conditiile  cerute  pentru  participarea  la  concurs  si a validat dosarul candidatului Dan 

Sorina Stefania, care a fost declarat ADMIS. 

 

- Pentru cele 2 (doua) posturi de asistenti medicali debutanti s-au depus 

dosarele : 

- 4453 / 26.11.2020 – Stanica  Nicoleta Gina 

- 4454 / 26.11.2020 – Onoiu Eugeniu George 

          Comisia a studiat dosarele depuse de candidati pentru a vedea daca indeplineste  

conditiile  cerute  pentru  participarea  la  concurs  si a validat dosarele celor 2 (doi) 

candidatilor Stanica Nicoleta Gina si Onoiu Eugeniu George, care a fost declarati 

ADMISI. 

 

Rezultatele selectarii dosarelor vor fi  afisate pe pagina de internet a  institutiei  

Sanatoriului Balneoclimateric  de Copii : www.sanatoriulbusteni.ro de catre secretarul 

comisiei pana in data de 27.11.2020 ora 16. 

 Aplicand prevederile Ordinului MS nr.1839 /2020 - numirea se face prin act 

administrativ al conducerii unitatii sanitare şi încetează de drept în cel mult 30 de zile 

de la data încetării stării de alertă.  

 

 Comisia de concurs: 

 

- Medic Iftodi Diana - medic specialist RMFB – presedinte 

- Medic Ganea Magdalena - medic specialist RMFB – membru 

- As. Popa Niculina – asistent coordonator – membru 

- Ec. Birliga Daniela – ec resurse umane - secretar 
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