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ROMÂNIA                                                                                                          

JUDEŢUL GORJ                                                                                       

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor  

la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie 

 și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistență socială; 

- Prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliul Judeţean Gorj nr. 54/2010 privind preluarea de către Consiliul Judeţean Gorj a 

managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, act 

administrativ adoptat în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și a 

normelor metodologice de aplicare a acesteia; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean  Gorj nr. 35/2019 privind avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie, 

șef de laborator, șef de serviciu și de medic-șef la U.P.U. - SMURD; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean  Gorj nr. 12/2020 privind avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de 

serviciu și şef de secţie; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2), art. 13, art. 18 și art. 19 din Anexa la Normele privind 

organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu 

din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Propunerea unității sanitare publice - Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu cu privire la componența 

comisiilor de concurs/examinare pentru concursurile de ocupare a unor funcții de conducere vacante, respectiv șef 

de secție la Secția Chirurgie Generală I, șef de secție la Secție Oftalmologie, șef de secție la Secția O.R.L., șef de 

secție la Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, șef de secție la Secția Neurologie, șef de secție la Secția 

A.T.I I, șef de secție la Secția A.T.I II, șef de secție la Secția Endocrinologie, șef de serviciu la Serviciul Medicină 

Legală și șef de serviciu la Serviciul Anatomie Patologică, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 9598/2021, 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Chirurgie Generală I din cadrul 

unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - 

președinte comisie; 

2. Dr. Dumitrelea Dănuț, medic primar, specialitatea chirurgie generală în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență 

Târgu-Jiu - membru comisie;  

3. Dr. Coculescu Adrian Marcel, medic primar, specialitatea chirurgie generală în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgență Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Radu Iman, medic primar, specialitatea chirurgie generală, desemnat de Colegiul Medicilor Gorj - 

membru comisie; 

5.  Bucălăete Gheorghe, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Gugilă Alina, medic specialist, 

specialitatea chirurgie generală la Secția Chirurgie Generală I din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu. 
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Art. 2. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Oftalmologie din cadrul unității 

sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, după cum urmează:  

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - 

preşedinte comisie;  

2. Dr. Stanciu Marinela Cornelia, medic primar, specialitatea oftalmologie în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie;  

3. Dr. Pîrvănescu Silvia Vasilica, medic primar, specialitatea oftalmologie în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Nițu Scăueru Alexandra, medic primar, specialitatea oftalmologie, desemnată de Colegiul Medicilor Gorj 

- membru comisie; 

5. Berca Eduard-Marius, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), domnul dr. Guță Robert Ciprian, medic specialist, 

specialitatea urologie la Secția Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 3. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția O.R.L. din cadrul unității 

sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - 

președinte comisie; 

2. Dr. Davidescu Marilena, medic primar, specialitatea ORL în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

- membru comisie;  

3. Dr. Speriosu Eleonora Loredana, medic specialist, specialitatea O.R.L. în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Stanciu Gheorghe, medic primar, specialitatea O.R.L., desemnat de Colegiul Medicilor Gorj - membru 

comisie; 

5. Davițoiu Nicolae, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Mischie Alina, medic specialist, 

specialitatea oftalmologie la Secția Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 4. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Recuperare Medicină Fizică și 

Balneologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - 

președinte comisie; 

2. Dr. Adam Albăstroiu Corina Raluca, medic primar, specialitatea balneofiziologie în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Cărbunești - membru comisie;  

3. Dr. Văcaru Maria Cristina, medic primar, specialitatea recuperare medicină fizică și balneologie în cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Cerbulescu Roxana, medic primar, specialitatea recuperare medicină fizică și balneologie, desemnată de 

Colegiul Medicilor Gorj - membru comisie; 

5. Ișfan Ion, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), domnul dr. Istratie Cătălin, medic specialist, 

specialitatea recuperare medicină fizică și balneologie la Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 5. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Neurologie din cadrul unității 

sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - 

președinte comisie; 

2. Dr. Popescu Florentina Camelia, medic primar, specialitatea neurologie în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Drobeta Turnu Severin - membru comisie;  

3. Dr. Tirei Manuela Marcela, medic specialist, specialitatea neurologie în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă  Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Pătrășcoiu Diana, medic primar, specialitatea neurologie, desemnată de Colegiul Medicilor Gorj - 

membru comisie; 

5. Davițoiu-Leșu Gheorghe, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Florescu Oana Andreea, medic 

specialist, specialitatea neurologie la Secția Neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. 
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Art. 6. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția A.T.I. I din cadrul unității 

sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - 

președinte comisie; 

2. Dr. Dîrnu Rodica, medic primar, specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie;  

3. Dr. Antohi Lucian, medic specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă  Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Grecu Tatiana Paulina, medic primar, specialitatea anestezie și terapie intensivă, desemnată de Colegiul 

Medicilor Gorj - membru comisie; 

5. Tănasie Cristinel, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Honcioiu Elena Adriana, medic 

specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția A.T.I. I din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu. 

 

Art. 7. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția A.T.I. II din cadrul unității 

sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - 

președinte comisie; 

2. Dr. Ionescu Gabriela, medic primar, specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie;  

3. Dr. Purcel Iuliana, medic specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă  Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Grecu Tatiana Paulina, medic primar, specialitatea anestezie și terapie intensivă, desemnată de Colegiul 

Medicilor Gorj - membru comisie; 

5. Bordușanu Constantina-Anca, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Armega Virginia, medic specialist, 

specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția A.T.I. II din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. 

 

Art. 8. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Endocrinologie din cadrul 

unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - 

președinte comisie; 

2. Dr. Păsărin Florea, medic primar, specialitatea endocrinologie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu - membru comisie;  

3. Dr. Boantă Alina Elena, medic specialist, specialitatea endocrinologie în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă  Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Coman Elena, medic primar, specialitatea endocrinologie, desemnată de Colegiul Medicilor Gorj - 

membru comisie; 

5. Ișfan Ion, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Purec Popescu Andreea Irina, medic 

specialist, specialitatea endocrinologie la Secția Endocrinologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. 

 

Art. 9. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de serviciu la Serviciul Medicină Legală din cadrul 

unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, după cum urmează:  

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - 

preşedinte comisie;  

2. Dr. Ștefănescu Mihail, medic primar, specialitatea medicină legală în cadrul Institutului de Medicină Legală - 

Craiova - membru comisie;  

3. Dr. Țimurlea Maria Ruxandra, medic specialist, specialitatea medicină de laborator în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Dascăl Iulian, medic primar, specialitatea medicină de laborator, desemnat de Colegiul Medicilor Gorj - 

membru comisie; 

5. Negru Antonie-Marius, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Barbu Letiția Elena, șef de secție la 

Secția Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 
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Art. 10. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de serviciu la Serviciul Anatomie Patologică din 

cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează:  

1. Dr. Dinu Constantin Mădălin, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu - 

preşedinte comisie;  

2. Dr. Fota Georgiana Luminița, medic primar, specialitatea anatomie patologică în cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie;  

3. Dr. Bica-Rău Iulia Cecilia Ana, medic specialist, specialitatea anatomie patologică în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie; 

4. Dr. Cheznoiu Florentina, medic primar, specialitatea anatomie patologică, desemnată de Colegiul Medicilor 

Gorj - membru comisie; 

5. Orzan Gheorghe, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie. 

(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), doamna dr. Oprea Ramona Daniela, medic primar, 

specialitatea medicină de urgență la U.P.U. - SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 11. Pentru proba interviu a concursurilor prevăzute la art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, 

art. 9 și art. 10 componența comisiilor de concurs/examinare este alcătuită din membrii Comitetului director al 

unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu,  astfel: 

1. Ec. Vienescu Dumitru - manager; 

2. Dr. Dinu Constantin Mădălin - director medical; 

3. Ec. Pogonaru Ion - director financiar-contabil; 

4. As. Motea Claudia Elena - director de îngrijiri. 

 

Art. 12. Competența de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul concursurilor revine 

comisiilor de concurs/examinare prevăzute la art. 1-11, după caz. 

 

Art. 13. Comisiile prevăzute la art. 1-11 își vor desfășura activitatea în conformitate cu Normele privind 

organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu 

din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1406/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, ce vor fi puse la dispoziția persoanelor implicate, prin grija managerului spitalului. 

 

Art. 14. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de membrii comisiilor prevăzute la art. 1-11. 

 

Art. 15. Comunicarea prezentei hotărâri către membrii comisiilor de concurs/examinare, respectiv ai comisiilor 

de soluționare a contestațiilor și secretarul acestora va fi asigurată de către Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, 

prin compartimentul de specialitate. 

 

Art. 16. Prezenta hotărâre se comunică managerului Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, precum și 

Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 96 

Adoptată în şedinţa din 30.07.2021 

Cu un număr de 27 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  

 


