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ANUNT

Spitalul Judelean de UrgenJi Tg-Jiu, avrind sediul in Tdrgu Jiu, strada Progresului, nr. 18,
judetul Gorj, organizeazd in conformitate cu prevederile H.G.R. 286/2011, cu modificiri gi completlri
ulterioare 9i a Dispoziliei w. 876/2014 privind Regulamentul de organizare qi desfrEurare a
concursurilor emis de preqedintele Consiliului Judelean Gorj , concurs/examen pentru ocuparea pe
perioad6 determinatl a urmdtoarului post temporar vacant contractual de conducere din statul de
tunclii:

- I post gef serviciu R.U.O.N.S.

in vederea participdrii la concurs, candidalii depun dosarul de inscriere in termen de 5 zile
lucrdtoare de la data afiqdrii anunfului, respectiv p6nd la data de 12.07.2021, ora 15,30, la secretariatul
comisiei de concurs - Serviciul R.U.O.N.S.- Spitalul Judelean de Urgenld Tg Jiu, din strada
Progresului . nr. l8.jud. Gorj.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:
a. cererea de inscriere la concurs, adresatd managerului spitalului in care se menlioneazi funclia

Ei postul pentru care doreqte sd candideze ( formularul de cerere se solicitd de la Serv.
R.U.O.N.S.);

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea potrivit legii, dupi caz;
c. copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efectuarea unor

specializiri, copia documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului;
d. camet de munc6, sau, dupi caz, adeverinlele care atestd vechimea in muncd gi sau in

specialitatea studiilor, in copie ;
e. cazierul judiciar- in original, din care sd rezulte cd nu are antecedente penale care sI il facd

incompatibil cu functia pentru care candideazd ;

f. adeverinJi medicald * in original, care sA ateste starea de sdndtate corespunzAtoare, eliberata cu
cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de
cetre unitAlile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae - in original;
h. copie certificat de na$tere, certificat de cdsdtorie daci este cazul ;
i. chitanla de plate a taxei de concurs este 100 lei, taxA ce se achit6 la casieria Spitalului Judelean

de Urgentd Tg-Jiu.
j. dosar plastic cu qind ;
Actele prevdzute la lit. b), c), d) 9i h) vor fi prezentate qi in original in vederea verificdrii

conformitilii copiilor cu acestea, de cAtre secretarul comisiei de concurs.
Adeverinta care ateste starea de sAnitate conrine, in clar, numdrul, data, numele emitentului qi

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SAnAt4ii.
in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are antecedente

penale, in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor, acesta are obliga(ia de a completa
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dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel

probe a concursului.

mal tArziu pAnd la data desfrqurdrii primei

Pentrut ocup:uea unui post vacant, persoanele trebuie sd indeplineascd urmdtoarele condilii generale:

a) are cetalenia romdnd, cetit{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinAnd Spaliului Economic European qi domiciliul in RomAnia;

b) cunoagte limba rom6n6, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimi reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sAnAtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit5trile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii 9i, dupa caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra

statului ori contra autoritalii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd in{hptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdvArgite cu intentie, care ar face-o

incompatibilS cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

- diplomd de licentd in specialitatea $tiinle economice;
- minim 2 ani vechime in specialitatea qtiinle economice;

ACESTORA

Concursul constii in 3 etape succesive, dupi curn urmeazl:

a) selec(ia dosarelor de inscriere : 13,07.2021 ;
b) proba scrisii in data de 20.07.2021, ora 9'00 ;

c) interviul in ilata de23.07.2021, ora 9'00 ;

Etapele de desfrsurare :

a) Selectia dosarelor de inscriere - In termen de maxim o zi lucrdtoare de la data expirlrii
termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligalia de a selecta dosarele de

concurs, pe baza indeplinirea condililor generale gi specifice ale postului. Rezultatele selectdrii

dosarelor de inscriere se afiqeazl cu menlitmea admis sau respins, insolit dupd caz de motivul
respingerii la sediul spitalului precum qi pe pagina de intemet a acestuia in termen de o zi
lucr[toare de la data selectdrii doarelor. In termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiEirii
rezultatului selecliei dosarelor, se pot depune contestalii.Comisia de solufionare a contestalilor
va verifica indeplinirea de cltre candidatul contestatar a condililor de participare la concurs ,in
termen de maxim o zi lucrltoare de la expirarea termenului de depunere a contestalilor.

b) Proba scrisi . Subiectele se stabilesc pe baza tematicii /bibliografiei de concurs. Durata probei

scrise se stabileEte de comisia de concurs qi nu poate depigi 3 ore. Punctajul pentru proba scrisd

este de maxim 100 puncte. Sunt declarali admiqi la proba scris6, candidalii care au oblinut
minim 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

c) Interviul se realizeazi conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua

desftqur6rii acestei probe , pe baza criterilor de evaluare.

Se pot prezenta la urmitoarea etapE, numai candidalii declarali admiEi la etapa precedentd .



Criteriile de evaluare sunt :

l.abilitati si cunostinte impuse de functie;
2.capacitatea de analiza si sinteza;
3.notivatia candidatului;
4. comportamentul in situatiile de crizi;
5. inifiativi qi creativitate;

Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarali admiqi la proba
interviu, candidalii care au oblinut minim 50 puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului
final al fieclriu candidat gi a men{iunii admis sau respins, prin afiqare la sediu gi pe pagina de
intemet a spitalului, in termen de maxim o zi lucritoare de la data finaliznrii fiecdrei probe. . in
termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatelor la proba scrisi qi interviu,se pot
depune contestalii de citre candidalii nemullumili. Comisia de solufionare a contestalilor va
analiza lucrarea sau consemnrea rdspunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar ,in
termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a

contestalilor.Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afiqarea la sediu qi pe
pagina de intemet a spitalului, imediat dupd solulionarea contestalilor.

Candidatii nemullumili de modul de solufionare a contestalilor, se pot adresa instanlei de
contencios administrativ, in condiliile legii.

Rezultatele finale ale concursului se afiqeazd la sediul qi pe pagina de intemet a spitalului dupd
expirarea termenului legal de contestalie qi dupd caz ,de solutionare a contestalilor de la proba
interviu ,prin specificarea punctajului final al fiecdrui candidat Ei a menJiunii admis sau respins.

Locul de desllqurare a concursului ( proba scrisi gi interviu ) este la sala de qedinfl (clidirea
personalului administrativ) din cadrul Spitalului Judefean de Urgen{ii Tg-Jiu din str.
Progresului nr.l8.

PrezenJa in sald pentru proba scrisl qi interviu, se face pe bazd de cartii de identitate, cdrti
electonice de identitate, cirlii electronice de identitate provizorie sau a buletinului de identitate aflate
in termen de valabilitate .

Prezentul anunf este insolit de tematica / bibliogralia pentru concurs.

Relatii suplimentare se pot obfine la nunlrul de telefon 0253237803 int.307 sau la Serviciul
R.U.O.N.S., din cadrul Spitalului Jude{ean de Urgen{I Tg Jiu, din strada Progresului , nr. 18,
jud. Gorj.
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CONSILIUL JUDl]'I'CAN GORJ
Spitalul Judetean de Urgenti TArgu Jiu
Str. Progresului, nr.l8, Cod: 210218
Tel, 02531210432
Fax 02531210432
E-mail: offi ce@spitalgorj.ro

PENTRU CONCARSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE
$ E F S E RVIC I U R. U. O.N.S.

l. Legea nr. 95/2006, republicat& privind reforma in domeniul s[ntrt[tii, cu modific6rile qi completdrile
ulterioare( Titlul VII-Spitalele ) ;

2. Legea cadru nr. 153/ 201 7 privind salarizzrea personalului pldtit din fonduri publice, cu modificlrile gi

comple6rile ulterioare;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicati, cu modificirile qi completirile ulterioare;
4. HotArerea nr. 153 din 29 marlie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

locurilor de munc5, a categoriilor de personal, a medmii concrete a sporului pentru conditrii de muncd prevAzut
inanexa nr. ll la Legea-cadru ff. 15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice,
precum qi a condiliilor de acordare a acestui4 pentru familia ocupalionala de funclii bugetare "SAnatate ii
asistentA sociale",

5. Ordinul nr. 870 din I iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munci, organizarea
qi efectuarea glrzilor in unitEtrile publice din sectorul sanitar, cu modificf,rile pi completdrile ulterioare;
6. Ordinul nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea gi desf6gurarea

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist ti chimist din
unitilile sanitare publice, precum gi a funcliilor de gef de seclie, $ef de laborator qi gef de compartiment din
unit?iJile sanitare f6r6 paturi, respectiv a funcliei de farmacist-gef in unitalile sanitare publice cu paturi, cu
modificdrile qi completlrile ulterioare;
7. Ordinul nr. 1.470 din 20 octombrie 201I pentru aprobarea criteriilor privind angajarea 9i promovarea in
funcJii, grade qi trepte profesionale a personalului contractual din unitdlile sanitare publice din sectorul sanitar,
cu modific[rile gi complettrrile ulterioarel
8. Ordinul nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta
medicali spitaliceascd, precum qi pentru modificarea qi completarea Ordinului ministrului sAn6tilii
publice nr. 1.77812006 privind aprobarea normativelor de personal;
9. Hotirdrea nr. 286 din 23 martie 201I pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale qi a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pltrtit din fonduri publice, cu modificdri.
lO.Hotirirea nr. 905 din l4 decembrie 2017 privind registrul general de evidenJi a salariaJilor, cu modificirile

gi completdrile ulterioare;
11. Ordonan!tr de Urgenti nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul qi indemniza{ia lunare pentru
creqterea copiilor salariatilor , cu modificirile Ei completdrile ulterioare;
12. Ordonanli de Urgenle m. 96 din 14 octombrie 2003 privind proteclia matemit{ii la locurile de munc6, cu
modifi cirile qi completarile ulterioare;
13. Ordonanp de UrgenJn nr. 158 din 17 noiembrie 2005privind concediile gi indemnizaliile de asigurlri
sociale de s{netate, cu modificirile qi completlrile ulterioare;
14. Ordinul nr. l5 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanlei de
urgenle a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile qi indemnizaliile de asigurdri sociale de sf,nItate;
15. Ordinul nr. 64 din 28 februarie 2003 pentnr aprobarea modelului<adru al contractului individual de muncl;
16. Ordonan{a nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea qi finanJarea rezidenliatului, cu modificirile gi

completirile ulterioare;
17. Ordinul nr. 1.406 din l6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori
examenului pentru ocuparea funcliei de gefde secJie, gefde laborator ss
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