
 

Nr.  inreg 53482/14.12.2021 

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 14.12.2021, ora 10:00, 
 

 In conformitate cu prevederile Ordinului MS nr 1520/2016 privind desfasurarea 

concursului pentru postul de manager al SCJU Craiova, astazi. 14.12.2021, orele 10:00, a fost 

organizata sustinerea publica a proiectului de management, in conformitate cu anuntul de concurs 

publicat de catre Ministerul Sanatatii pe pagina de internet dar si pe site-ul SCJU Craiova 

La concursul pentru functia de manager al SCJU Craiova s-a prezentat candidatul admis 

Ivanovici Laurentiu pentru sustinerea Proiectului de management publicat pe site-ul www.scjuc.ro. 

Dna. Bogheanu Carmen, presedinta comisiei de concurs pentru ocuparea postului de 

manager la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova aduce la cunostinta comisiei ca astazi, 

14.12.2021, ora 8:30 a primit OMS nr. 2696/13.12.2021 prin care se abroga OMS 

2311/26.10.2021, de desemnare a membrilor si membrilor supleanti in CA al Spitalului Clinic 

Judetean de Urgenta Craiova, si anume: Bogheanu Carmen, Meltzer Adriana, Ene Draghici 

Cristina, Dinica Narciza, Buzduceanu Constantin, Nichita Georgeta, si inlocuirea acestora cu alti 6 

membri din cadrul Directiei de Sanatate Publica Dolj, ca reprezentanti ai Ministerul Sanatatii. 

In concluzie, ca si consecinta a desemnarii de catre Ministerul Sanatatii a altor membri in 

Consiliul de administratie al SCJU Craiova, dna Bogheanu Carmen nu mai are calitatea de 

presedinte al Consiliului de administratie, respectiv presedinte a Comisiei de concurs, iar dna Ene 

Draghici Cristina nu mai are calitatea de membru al Consiliului de administratie, respectiv secretar 

al Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de manager al SCJUC. 

La concurs nu s-a prezentat un alt presedinte de comisie si un alt secretar de comisie 

desemnati de Consiliul de administratie al SCJUC in noua componenta. 

Drept urmare, concursul pentru functia de manager al SCJU Craiova din data de 

14.12.2021, orele 10:00, nu se mai poate desfasura conform Ordinului 1520/2016. 

Va fi informat Ministerul Sanatatii despre consecintele emiterii unui act administrativ de 

inlocuire a membrilor CA care a condus la imposibilitatea derularii procedurii de organizare a 

concursului pentru functia de manager al SCJU Craiova. 

 

Membri comisiei de concurs: 

 

Bogheanu Carmen 

Alexandru Dragos 

Dianu Virginia 

Secretar comisie de concurs - Ene Draghici Cristina 


