
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 PREȘEDINTE 

 
DISPOZIȚIA nr. 184 

privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant  
de medic din cadrul Spitalului Județean de Urgență  Vaslui 

 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind aprobarea comisiei de 

concurs pentru ocuparea postului vacant de medic din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui, propus de Serviciul Managementul Resurselor Umane nr. 11167/04.08.2021; 
 - adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 17276/03.08.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 11162/04.08.2021 prin care este propusă comisia de concurs  
la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic; 

în conformitate cu prevederile: 
 - art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 alin. (1) lit. a), alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din  Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 
869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de 
ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din 
unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 
compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist - şef în 
unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru BUZATU, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

   Art. 1. – Se aprobă comisia de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant de 
medic rezident ultimul an, specialitatea gastroenterologie, în următoarea componență: 

Președinte: - Prof. Univ. Anca Trifan;  
Președinte supleant – Prof. Univ. Dr. Vasile Drug; 

      Membri:    -  Conf. Univ. Dr. Cătălin Sfarti; 
                   - Dr.Dascălu Simona - medic primar, confirmat în specialitatea 
gastroenterologie, reprezentant al Colegiului Medicilor Vaslui; 
     Membri supleanți: - Conf. Univ. Dr. Ana Maria Sîngeap;  
                           - Dr.Motea Cătălina – medic primar, confirmat în specialitatea 
gastroenterologie, reprezentant al Colegiului Medicilor Vaslui; 
     Reprezentant CJ Vaslui: Dragomir Mihaela – director executiv, Direcția Administrație 
Publică; 
     Reprezentant supleant CJ Vaslui: Ciobanu Ramona-Alina- șef serviciu – Serviciul 
Managementul Resurselor Umane; 

         Reprezentant DSP Vaslui: Manolache Cecilia – consilier superior; 
     Reprezentant supleant DSP Vaslui: Țîrdea Camelia-Otilia  – consilier superior; 
     Secretar: Dr. Prăzaru Cătălin; 
     Secretar supleant: Dr. Nicolescu Ana Roxana. 



 Art. 2. – Atribuţiile comisiei de concurs şi ale secretarului acestei comisii sunt 
prevăzute în Ordinul nr. 869/2015 menţionat mai sus, după care îşi vor desfăşura activitatea. 
           Art. 3. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta 
dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane 
al Consiliului Județean Vaslui, precum și Spitalului Județean de Urgență Vaslui, în vederea 
ducerii la îndeplinire. 

 
                                                              Dată astăzi, 05.08.2021 

 
 

              PREȘEDINTE, 
                      Dumitru BUZATU                
 
 
 
                                                                                       Contrasemnează pentru legalitate:  

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                            Diana-Elena URSULESCU 

 
 
 
 

                 
 


