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TRAUMATCLOGIF. AZUGA

CALENDARUL DE ORGANIZAREA CONCURSULUI

PENTRUOCUPAREA FUNCTIEI DEMANAGERLA SPITALULDE ORTOPEDIEŞI
TRAUMATOLOGIEAZUGA

03.02.2020 — Publicarea anunţului de concurs

Se afişează anunţul la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, pe site-ul
www.ortopedieazuga.ro, la secţiunea “Birou de Presă/ Comunicate/ Concurs Manager”, pe portalul
pesturi.gov.ro, pe site-ul www.grimariaazugmo, precum şi pe pagină de internet a Ministerului
Sănătăţii, la secţiunea "concurs manageri".

21.02.2020, ora 11,00 — Vizitarea Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga de către
candidaţii interesaţi.

04.03.2020, ora 15,00 — Dată limita de depunere a dosarelor de înscriere la concurs

06.03.2020, ora 10,00 — Verificarea dosarelor( 3zile de la finalizarea înscrierilor) şi afişarea listei
candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs la sediul Spitalului de Ortopedie şi
Traumatologie Azuga, pe site-ul wmvmtogedieazugaro, la secţiunea “Birou de Presă/ Comunicate/
Concurs Manager” şi pe site-ul www.primariaazugaxo.

—Se dau declaraţiile de impartialitate (dată limită).

09.03.2020 — Primirea contestaţiilor la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga ( 24
de ore de la afişarea listei candidatilor care îndeplinesc conditiile de participare)

10.03.2020 — Se afişează rezultatele la contestaţii ( maxim 48 de ore de la primirea lor) la sediul
Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, pe site—ul www.ortopedieazuga.ro., la secţiunea
“Birou de Presă/ Comunicate/ Concurs Manager “şi pe site-ul www.primariaazuga.ro

11.03.2020 — Publicarea proiectelor de management depuse de candidaţi, pe site-ul
www.ortogcdieazugaro, la secţiunea “Birou de Presă/ Comunicate! Concurs Manager”.

11.03.2020—13.03.2020, ora 10,00 — Transmiterea de către persoanele interesate a intenţiei de
participare, la adresa de e—mail _sjiilalazu .…hooxom, cu precizarea numelui şi prenumelui;

11.03.2020—13.03.2020, ora 10,00 * Transmiterea de către persoanele interesate a întrebărilor în
legătură cu proiectul de management, cu menţionarea numelui şi prenumelui, precizând candidatul
căruia îi sunt adresate, la adresa de e—mail: spitaluximn(c_1_ya_sl_1no.cmn
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

16.03.2020, ora 10,00 — Termen limita de confirmare a participării la susţinerea proiectului de
management şi de adresare a întrebărilor *

17.03.2020, ora 10,00 — Susţinerea publică a proiectului de management si evaluarea abilităţilor
manageriale ale candidaţilor.

18.03.2020 — Afişarea rezultatelor în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi
evaluarea proiectului de management , la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, pe
site-ul www.ortopedieazuga.ro., la secţiunea “Birou de Presă! Comunicate! Concurs Manager” şi pe
site-ul www.grimariaazugaJo ( 24 de ore de la finalizarea probei).

19.03.2020 — Depunerea contestaţiilor( 24 de ore de la data publicării rezultatelor).

20.03.2020 — Afişarea rezultatelor contestaţiilor ( maxim 48 de ore de la dată expirării termenului
de depunere a contestatiilor).

23.03.2020—Afişarea rezultatelor finale ale concursului.

Înaintarea procesului verbal la Consililui de Administraţie al spitalului ( maxim 48 de ore de la
afişarea rezultatelor contestaţiilor).

23.03.2020- Consiliul de Administraţie înaintează Primarului Oraşului Azuga procesul verbal cu
rezultatele concursului, cu propunerea de validare a concursului.

*Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24
de ore de la dată primirii solicitării de participare. Sala în care se va desfăşura concursul permite prezenta a
maxim 20 persoane.

Prezentul anunţ se completează,în mod corespunzător, cu prevederile:

- 0.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua
proprie aMinisterului Sănătăţii şi ale

-Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de
Manager persoană fizică la Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, aprobat prin
Dispoziţia Primarului Oraşului Azuga nr.78/28.01.2020 l
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