
Spitalul de Urgenta are directori
Concursul organizat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu pentru ocuparea functiilor de director
medical, director financiar-contabil si director de ingrijiri s-a incheiat. Spitalul are de ieri conducere pe
toate posturile. Doar directorul economic, Horatiu Cojocaru, a fost schimbat. in locul lui, director
financiar-contabil, este ec. Ioan Blaga, care a obtinut o medie mai mare decat fostul director. Medicul
Calin Remus Cipaian nu a avut contracandidat la functia de director medical si nici asistentul principal
Andrei Mihu la functia de director de ingrijiri. 
  
  Prima proba, cea de verificare a cunostintelor de legislatie specifica postului, a avut loc saptamana
trecuta, in zilele de 10, 11 si 12 ianuarie. Notele la testul de cunostinte legislative au fost: 9 pentru dr.
Calin Remus Cipaian, 9 pentru ec. Ioan Blaga, 7 pentru ec. Horatiu Cojocaru si 9 pentru as. pr. Andrei
Mihu, astfel ca toti candidatii au promovat pentru a doua etapa. Nota mare obtinuta la testul privind
cunostintele legislative l-a ajutat pe ec. Ioan Blaga la urmatoarea proba, unde contracandidatul sau a
obtinut note mai mari. Luni, 17 ianuarie, au avut loc probele de sustinere a proiectului si interviul, iar
notele obtinute au fost: dr. Calin Cipaian - 9,80 si 10, ec. Horatiu Cojocaru - 8,40 si 8,60, ec. Ioan Blaga -
7,60 si 7,70, iar as. pr. Andrei Mihu - 9,90 si 10. Media celor trei note a dus la nota finala de 9,60 pentru
dr. Calin Cipaian, 8,10 pentru ec. Ioan Blaga, 8,00 pentru ec. Horatiu Cojocaru si 9,63 pentru as. pr.
Andrei Mihu. 
  
  in urma rezultatelor, au fost declarati promovati dr. Calin Cipaian pentru functia de director medical, ec.
Ioan Blaga pentru functia de director financiar-contabil si as. pr. Andrei Mihu pentru functia de director
de ingrijiri. Nimeni nu a contestat rezultatele examenelor. 
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