
 
 

 

 

 

CALENDAR CONCURS 

            pentru ocupare post vacant 

 

  

Perioada Explicație Precizări H.G. 1.336/2022 

13.02.2023 

Publicarea anunțului  

- publicarea anunțului (variant detaliată), (calendarul de concurs, tematica, 

bibliografia) la avizierul SUU Elias, pe site-ul spitalului și pe portalul 

posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro 

Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită 

pentru prima probă a concursului 

14.02.2023-

27.02.2023 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs, între orele 10.00-12.00 

În termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării 

anunțului 

01.03.2023 

Selecția dosarelor de concurs și afișarea listei cu rezultatul selecției cu 

mențiunea “admis” sau “respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, 

ora 15.30 

Maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a dosarelor 



 
 

02.03.2023 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor, până la ora 15.00 
În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării 

rezultatului selecției dosarelor. 

03.03.2023 

Soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor și afișarea listei cu 

rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul entității și pe 

site-ul acesteia, ora 15.30 

În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestațiilor. 

Consemnarea în borderoul individual rezultatul selecţiei. 

După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-

verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei. 

07.03.2023 Susținerea probei scrise, ora 9.00 Borderoul de notare. 

08.03.2023 
Afișarea rezultatului la proba scrisă, la sediul entității și pe site-ul acesteia, 

ora 15.30 

Maxim 100 puncte.  

În maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.  

Se afișează și data și ora susținerii interviului. 

09.03.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, până la  

ora 15.00 

În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării 

rezultatului probei scrise 

10.03.2023 
Afișarea rezultatelor la proba scrisă după soluționarea contestațiilor, la 

sediul entității și pe site-ul acesteia, ora 15.30 
Rezultate finale proba scrisă 

13.03.2023 Susținerea interviului, ora 9.00 
În maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise. Planul de interviu.  



 
 

Borderoul de notare. 

14.03.2023 
Afișarea rezultatelor la proba interviu, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia, ora 15.30 

Maxim 100 puncte.  

În maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei 

15.03.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele interviului, până la 

ora 15.00 
 

16.03.2023 
Afișarea rezultatelor la proba interviu, după soluționarea contestațiilor, la 

sediul entității și pe site-ul acesteia. 
 

17.03.2023 

Afișarea rezultatelor finale ale concursului, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia cu mențiunea “admis” sau “respins”. 

 

Punctajul final-medie aritmetică a punctajelor obținute la 

proba scrisă și interviu. 

Centralizator nominal (descrescător). 

În maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei. 

Raportul final al concursului. 

 

❖ Constituirea Comisiei de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor până la data publicării anunțului. 

Manager, 

Dr. Ardelean Mugur-Cristian 



 
 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea 1 post Referent specialitate I- birou Salarizare 

 

I. TEMATICA 

• Domeniul de aplicare al Codului muncii- principii fundamentale. 

• Contractul individual de muncă, 

• Timpul de muncă și timpul de odihnă, 

• Salarizarea, 

• Organizarea și funcționarea spitalelor, 

• Salarizarea personalului din unitățile sanitare, 

• Acordarea sporurilor la salariul de bază în unitățile sanitare, 

• Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, 

• Organizarea timpului de muncă în unitățile sanitare, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile sanitare 

publice. 

 



 
 

II. BIBLIOGRAFIA 

• Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - REPUBLICARE*) -CODUL MUNCII  cu modificările și completările 

ulterioare, 

• Legea nr.95/2006 – legea sănătății cu modificările și completările ulterioare – TITLUL VII – SPITALE, 

• LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: 

    - Reglementări comune, 

    - cap.I – Dispoziții generale, 

    - cap.II – Salarizarea, 

    - cap.III – Alte dispoziții, 

    - cap.IV – Dispoziții tranzitorii și finale, 

   -Anexa nr.II – Familia ocupațională de funcții bugetare Sănătate și asistență socială. 

• Ordinul MS nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în 

funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 

sanitar, 

• Ordinul MS nr. 1375/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi 

efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, 

../../../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68214/00140284.htm
../../../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68214/00061221.htm


 
 

• Ordonanta de urgenta nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificari si completari. 

• ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. 
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