
 
 

 

CALENDAR CONCURS 

            pentru ocupare posturi  temporar vacante 

 

  

Perioada Explicație Precizări H.G. 1.336/2022 

08.03.2023 

Publicarea anunțului  

- publicarea anunțului (varianta 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 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită 

pentru prima probă a concursului 

09.03.2023-

15.03.2023 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs, între orele 10,00 -13,00 În termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului 

16.03.2023 

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 

17.03.2023 Contestații privind selecția dosarelor, până la ora 15.00 
În termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării 

rezultatului selecției dosarelor. 



 
 

20.03.2023 

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. 

22.03.2023 Susținerea probei scrise, ora 9,00 Borderoul de notare. 

23.03.2023 
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. 

24.03.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, pana la 

ora 15.30 

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

rezultatului probei scrise 

27.03.2023 
Afișarea rezultatelor la proba scrisă după soluționarea contestațiilor, la 

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

29.03.2023 Susținerea interviului, ora 9,00 

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise. Planul de interviu.  

Borderoul de notare. 



 
 

30.03.2023 
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 

31.03.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele interviului, max ora 

15.00 
 

03.04.2023 
Afișarea rezultatelor la proba interviu, după soluționarea contestațiilor, la 

sediul entității și pe site-ul acesteia. 
 

04.04.2023 

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 


