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CĂTRE 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii  nr. 1.520 din 22 decembrie 

2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului 

Sănătăţii,  

Vă rugăm să ne sprijiniti cu publicarea pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la 

secţiunea "concurs manageri", cel târziu până în data de 02.04.2021 a anunţul de concurs  pentru 

ocuparea funcției de manager - persoană fizică, in cadrul spitalului nostru. 

 

 

Anexe: 

 Anunţ privind organizarea organizarea concursului pentru ocuparea funcției de 

manager - persoană fizică 

 Aprobare organizare concurs 

 

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

Conf.Dr. GEORGE CĂLIN DINDELEGAN 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 
Adresă: Strada Clinicilor, nr. 3-5, 400006, Cluj-Napoca 

 Email: secretariat@scjucluj.ro; Tel: 0264-597.852, Fax: 0264-596.085  
Responsabil protecția datelor: dpo@scjucluj.ro 

 

 
 
                                                                            Exemplar unic 

 
 

 

Către, 

Portalul posturi.gov.ro 

 

 

Subscrisa Spitalul Clinic Județean de urgență Cluj-Napoca, cod fiscal 4288080, vă rugăm să 

publicaţi în conformitate cu Ordinul nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele 

publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății. 

Anexăm textul anunţului de concurs. 

Menţionăm că dorim publicarea pe portalul posturi.gov.ro, cel târziu până în data de 

02.04.2021. 

Persoana de contact: Graţiela Bogdan, tel. 0264598144. 

 

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

Conf.Dr. GEORGE CĂLIN DINDELEGAN 
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Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii  nr. 1.520 din 22 

decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie 

a Ministerului Sănătăţii. 

 

DECIDE 

 

Art. 1: Se organizează concurs  pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca (SCJUCN) - persoană fizică  

Art. 2: Concursul se desfăşoară în două etape după cum urmează: 

1)      Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul 

concursului, etapă eliminatorie, în data de    05.05.2021   ; 

2)     Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management. 

Susţinerea publică a proiectului de management va avea loc în data de 13.05.2021, ora 

10.00. 

Art. 3: Componenţa Comisiei de Concurs este următoarea: 

Președinte:  

Conf. Dr. George Dindelegan - Președinte CA al SCJUCN 

Membri: 

Prof. dr. Carmen Domnariu - Profesor Universitar, Disciplinele Management sanitar, 

Sănătate publică, Metodologia cercetării științifice, Facultatea de Medicină, 

Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 

Dr. Cristiana Ciortea - Membru CA al SCJUCN, fost manager SCJUCN 2007-2010, 

2011-2013 

Secretar: 

   Sef lucrări dr. Marius Ungureanu - Membru CA al SCJUCN, 

 

Art. 4: Componenţa Comisiei de Contestaţii este următoarea: 

Președinte:  

Prof. Dr. Daniel Mureșan - Membru CA al SCJUCN 
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Membri: 

Dr. Mihai Mleșnițe – Manager IRGH Octavian Fodor Cluj-Napoca 

Ec. Ioan Mureșan – Manager SCBI Cluj-Napoca 

Secretar: 

Prof. dr. Simona Rednic - Membru CA al SCJUCN 

 

Art. 5: Calendarul de desfășurare al concursului, metodologia și conținutul anunțului 

aprobate în ședința CA de astăzi, fac parte din prezenta decizie. 

Art. 6: Responsabili cu îndeplinirea prezentei hotărâri sunt: serviciul RUNO (d-na Grațiela 

Bogdan), secretarul CA (d-na Flavia Topan), membrii CA. 

 

Membri cu drept de vot: 

 

Conf. Dr. George Dindelegan 

 
Prof. Dr. Simona Rednic 

 

 

Dr. Marius Ungureanu 

 

 

Prof. Dr. Daniel Mureșan 

 

 

Dr. Sever Ionescu 
 
 

 

Membri observatori – fără drept de vot 

 

 

Dr. Cristiana Ciortea 

 
As. Monica Baciu   

 
Raul Norbert Racz 

 

 

Radu Vasile 

 
 

 

Jurist, Laura Nicoară 



Propunere calendar concurs manager 2021

acțiune observații

L 29-Mar-21

Ma 30-Mar-21

Mi 31-Mar-21

- decizie CA  organizare  concurs + comisii

- trimitere spre publicare anunț la MO si MS

J 1-Apr-21

V 2-Apr-21

publicare anunt concurs la

# sediul spitalului

# pagina de internet a spitalului, 

# portalul posturi.gov.ro în fapt MO,

# pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii

cu cel puţin 30 de zile înainte de 

data-limită de depunere a 

dosarelor de înscriere 

S 3-Apr-21 depunere dosare

D 4-Apr-21 depunere dosare

L 5-Apr-21 depunere dosare

Ma 6-Apr-21 depunere dosare

Mi 7-Apr-21 depunere dosare

J 8-Apr-21 depunere dosare

V 9-Apr-21 depunere dosare

S 10-Apr-21 depunere dosare

D 11-Apr-21 depunere dosare

L 12-Apr-21 depunere dosare

Ma 13-Apr-21 depunere dosare

Mi 14-Apr-21 depunere dosare

J 15-Apr-21 depunere dosare  + VIZITĂ ora 11.00

V 16-Apr-21 depunere dosare

S 17-Apr-21 depunere dosare

D 18-Apr-21 depunere dosare

L 19-Apr-21 depunere dosare

Ma 20-Apr-21 depunere dosare

Mi 21-Apr-21 depunere dosare

J 22-Apr-21 depunere dosare

V 23-Apr-21 depunere dosare

S 24-Apr-21 depunere dosare

D 25-Apr-21 depunere dosare

L 26-Apr-21 depunere dosare

Ma 27-Apr-21 depunere dosare

Mi 28-Apr-21 depunere dosare

J 29-Apr-21 depunere dosare

V 30-Apr-21 depunere dosare

S 1-May-21 depunere dosare

D 2-May-21 depunere dosare

L 3-May-21 depunere dosare

Ma 4-May-21
- termen limita depunere  dosare - ora 10.00

cel puţin 30 de zile de la 

publicarea anunțului

Mi 5-May-21

- comunicare rezultate indeplinire conditii - ora 10.00

- declarații de imparțialitate / confidențialitate în termen de 3 zile de la data 

finalizării înscrierilor

J 6-May-21

- depunere contestatii îndeplinire condiții- ora 10.00 24 de ore de la data publicării 

rezultatelor

data



V 7-May-21

-raspuns contestatii îndeplinire condiții- ora 12.00

publicare proiecte pe site-ul spitalului

 48 de ore de la data expirării 

termenului de depunere

Cu cel puţin 5 zile înainte de  

susţinerea proiectului

S 8-May-21 manifestare intenție participare la susținere proiect

D 9-May-21 manifestare intenție participare la susținere proiect

L 10-May-21 manifestare intenție participare la susținere proiect

Ma 11-May-21

manifestare intenție participare la susținere proiect- ora 

10.00

cu cel puţin 48 de ore înainte de 

susţinerea  proiectului

Mi 12-May-21

- întrebări pentru candidaţi - ora 10.00

- confirmare participare la susținere proiect - ora 10.00

cu cel puţin 24 de ore înainte de 

susţinerea  proiectului

J 13-May-21

sustinere publica proiect - ora 10.00

COMUNICARE REZULTATE 

nu mai târziu de 15 zile de la data-

limită de depunere a dosarelor 

24 de ore de la finalizarea probei

V 14-May-21 depunere contestatii

24 de ore de la data publicării 

rezultatelor

S 15-May-21

D 16-May-21 raspuns contestatii

48 de ore de la data expirării 

termenului de depunere

L 17-May-21 publicare rezultate finale

Ma 18-May-21  Ședință CA -procesul-verbal cu rezultatele concursului

Mi 19-May-21

J 20-May-21

V 21-May-21


