
SPITALUL JUDET~AN DE URGE:N jA l.:LUJ 


REGISTRATURA GENERALA 
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DECIZIA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATlllOR 

in urma contestatiei candidatului ~u~ca Petru 

Cu ocazia intalnirii Comisiei de solutionare a contestatiilor constituita in cadrul concursului de ocupare 

a funqiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj - etapa de verificare a 

indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs ~i in regulamentul de 

organizare ~i desfa~urare ' 'a conc~rsului stabilit de Ministerul Sanatatii (Ordinul MS nr.1S20 din 

22.12.2016), a fost reanalizat dosarul de concurs ~i proiectul de management al candidatului ~u~ca 

Petru. 

S-au luat in considerare urmatoarele articole din Regulamentul de organizare si desfa~urare a 

concursului stabilit de Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1S20 din 22.12.2016 si din anuntul de concurs, 

inregistrat la Registratura generala a Spitaiulul Clinic Judetean de Urgenta Cluj cu nr.12661 din 

31.03.2021: 

ART.3 

(1) Concursul se desfa~oara in doua etape, dupa cum urmeaza: 

a) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa 

eliminatorie; 

(2) in urma verificarii indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, 

candidatii sunt declarati admi~i sau respin~i, putand participa la etapa de sustinere publica ~i de 

evaluare a proiectului de management doar candidatii declarati adm i ~ i. 

ART.9 

(1) a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificarii dosarelor 

candidatilor; 

ART.1S 

(1) tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, 

care va fi adaptata la problemele spitalului care organizeaza concursu l: 

a) planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului; 

b) siguranta si satisfactia pacientului; 

c) managementul calitatii serviciilor medica Ie; 

d) managementul resurselor umane; 

e) performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului. 




(2) Proiectul se realizeaza individual de catre candidat si se dezvolta intr-un volum de maximum 15-20 

pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, marimea 12, spa~iere la un 

rand. 

Din anun~ul de concurs, inregistrat la Registratura generala a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj 

cu nr.12661 din 31.03.2021: 

- pagina 3, lit.k) proiectul de management realizat de candidat (maximum 15-20 pagini, tehnoredactate 

pe calculator, cu caractere Times New Roman, marimea 12, spatiere la un rand); 

- pagina 5, Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 

teme, care va fi adaptata lei problemele spitalului care organizeaza concursul : 

a) planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului; 

b) siguranta si satisfaqia pacientului; 

c) managementul calitatii serviciilor medicale; 

d) managementul resurselor umane; 

e) performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului. 


Tinand cont de articolele enumerate mai sus ~i de conditiile stabilite in anuntul de concurs : 

1. Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, care 

va fi adaptata la problemele spitalului care organizeaza concursul : a) planificarea si organizarea 

serviciilor de sanatate la nivelul spitalului; b) siguranta si satisfaqia pacientulu i; c) managementul 

calitatii serviciilor medicale; d) managementul resurselor umane; e) performanta clinica si financiara a 

activitatilor spitalului; am decis, dupa verificarea proiectului de management al candidatului Petru 

~u~ca, ca motivele pentru care Comisia de concurs a respi ns dosarul sunt reale: 

- nu a ales una din cele 5 teme, enumerate in lista Ordinului MS nr.1520 din 22 .12.2016, art.15 (1) si a 

anuntului de concurs, inregistrat la Registratura generala a SCJ U Cluj cu nr.12661 din 31.03.2021 . 

2. Proiectul se realizeaza individual de catre candidat ~i se dezvolta intr-un volum de maximum 15-20 

pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, marimea 12, spatiere la un rand, 

am decis, dupa verificarea proiectului de management al candidat ului Petru Su~ca, ca motiveIe pentru 

care comisia de concurs a respins dosarul sunt reale : 

- nu a fost respectat nr. maxim de 15-20 pagini, proiectul candidatulu i fiind dezvoltat intr-un volum de 

22 pagini. 



Prezenta decizie de respingere a contestatiei D-Iui Petru SU~dl a fost luata de ciltre membrii Comisiei de 

solutionare a contestatiilor In unanimitate, respectiv s-au exprimat 3 voturi pentru, 0 voturi Impotriva ~i 

oabtineri. 

Comisia de solutionare a contestatii1or: 

. J . 
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