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ROMÂNIA     

JUDEŢUL GORJ    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                 

PROIECT 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al județului,                                                                                                          

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

                                                                                             

 

HOTĂRÂRE 

pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a  

contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director  

din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administrație publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistență socială; 

- Prevederile art. 181 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 15 și art. 16 din Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 284/2007 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor 

specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la 

autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare 

publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice 

locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 

transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria 

Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliul Judeţean Gorj nr. 54/2010 privind preluarea de către Consiliul Judeţean Gorj a 

managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, act 

administrativ adoptat în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice 

locale și a normelor metodologice de aplicare a acesteia; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 69/2019 pentru aprobarea Metodologiei  de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna 

Runcu; 

- Solicitarea unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de avizare a constituirii 

comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de 

ocupare a funcțiilor specifice comitetului director, respectiv a funcției de director medical, a funcției de director 

financiar-contabil și a funcției de director de îngrijiri, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 6280/2021, 
precum și nominalizările reprezentanților celorlalte instituții și organizații profesionale și de sindicat în aceste 

comisii, 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                       

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se avizează constituirea comisiei de concurs/examinare pentru concursul organizat în vederea 

ocupării funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul unității sanitare publice - Spitalul 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, în următoarea componență: 

1. ________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. __________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Dr. Panduru Elena Larisa, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Dr. Băleanu Ana, reprezentant al Colegiului Medicilor Gorj - observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator. 
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(2) Se avizează constituirea comisiei de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul 

concursului/examenului prevăzut la alin. (1), în următoarea componență: 

1. ________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. __________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Dr. Sfîrlează Elena, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Dr. Băleanu Ana, reprezentant al Colegiului Medicilor Gorj - observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator.  

(3) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1) și alin. (2), doamna Manea Daniela - consilier 

juridic în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 2. (1) Se avizează constituirea comisiei de concurs/examinare pentru concursul organizat în vederea 

ocupării funcției specifice comitetului director de director financiar-contabil din cadrul unității sanitare publice 

- Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, în următoarea componență: 

1. ________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. __________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Ec. Dumitru Daniela, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Ec. Somnea Mariana, reprezentant al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 

Romania Filiala Gorj - observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator. 

(2) Se avizează constituirea comisiei de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul 

concursului/examenului prevăzut la alin. (1), în următoarea componență: 

1. ________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. __________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Ec. Bâtoancă Elena Corina, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Ec. Somnea Mariana, reprezentant al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 

Romania Filiala Gorj - observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator.  

(3) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1) și alin. (2), doamna Măruță Daniela - 

economist în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 3. Se avizează constituirea comisiei de concurs/examinare pentru concursul organizat în vederea 

ocupării funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri din cadrul unității sanitare publice - 

Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, după cum urmează: 

1. ________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. __________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Dr. Manciu Cătălin Ionuț, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Cosoreci Anghel, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România Fliala Gorj – observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator. 

(2) Se avizează constituirea comisiei de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul 

concursului/examenului prevăzut la alin. (1), după cum urmează: 

1. ________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - președinte comisie; 

2. __________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie; 

3. Ec. Diaconescu Violeta Alina, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj - membru comisie; 

4. Cosoreci Anghel, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România Fliala Gorj – observator; 

5. Ardelean Lucian Alexandru, reprezentant al Sindicatului Sanitas Târgu-Jiu - observator. 

(3) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1) și alin. (2), doamna Olariu Nadiana - 

economist în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Art. 4. Membrii comisiilor prevăzute la art. 1 - 3 și secretariatul acestora își vor desfășura activitatea în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfășurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, aprobate prin Hotărârea Consiliul 

Judeţean Gorj nr. 69/2019, care va fi pusă la dispoziția persoanelor implicate, prin grija managerului spitalului.  

  

 Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de membrii comisiilor prevăzute la                    

art. 1 - 3 și de secretariatul acestora.  
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 Art. 6. Comunicarea prezentei hotărâri către membrii comisiilor de concurs/examinare, respectiv ai 

comisiilor de soluționare a contestațiilor și secretarul acestora va fi asigurată de către Spitalul Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, prin compartimentul de specialitate. 

  

 Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică managerului Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, precum și 

Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

                                                                    

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din _______________2021 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  



 

 

ROMȚNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor 

de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor specifice 

comitetului director din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu 

 

 

Conform prevederilor art. 181 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,  

În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din 

managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 

de paturi un director de îngrijiri. alin. (1) 

Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul 

spitalului. alin. (2). 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj avizarea constituirii 

comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele 

de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din cadrul unității sanitare publice - Spitalul 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu. 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/2010 a fost 

aprobată preluarea managementului asistenţei medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 

Consiliul Județean Gorj dobândind astfel calitatea de autoritate a administrației publice locale cu rețea 

sanitară proprie. 

 Potrivit prevederilor art. 15 și art. 16 din Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 284/2007 

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

,,În cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aşa cum sunt definite la art. 4 alin. 

(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, metodologia reprezintă o metodologie-cadru, care poate fi modificată şi/sau 

completată de către conducerea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, urmând a fi 

aprobată prin act administrativ emis de către acestea. art. 15  

În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu            

s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen. art. 16” 

În temeiul acestor dispoziții legale, Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate a 

administraţiei publice locale cu reţea sanitară proprie, a aprobat, prin Hotărârea nr. 69/2019, 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor 

specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu și Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, la art. 2 alin. (2) și (3) din anexa la acest act 

administrativ precizându-se: 

,,Prin act administrativ al managerului unităţii sanitare organizatoare a concursului/examenului, 

se constituie, cu avizul Consiliului Județean Gorj, autoritate a administrației publice locale cu rețea 

sanitară proprie, comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până 

cel târziu la data publicării anunţului de concurs.   

Din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte şi doi 

reprezentanţi ai Consiliului Județean Gorj, un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj, 

reprezentanți ai organizațiilor profesionale și de sindicat, în funcție de specificul postului pentru care 

se organizează concursul. 

Reprezentanţii organizațiilor profesionale și de sindicat au rolul de observatori în comisia de 

concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor.   

Fiecare comisie este condusă de un preşedinte şi are un secretar care verifică buna organizare şi 

desfăşurare a concursului.” 

act:756522%2082047660
act:756522%2082047660


 

 

 

 

În aplicarea acestor reglementări, managerul unității sanitare publice, în vederea inițierii procedurii 

de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor specifice comitetului 

director, a transmis Consiliului Judeţean Gorj solicitarea de avizare a constituirii comisiilor de 

concurs/examinare, comisiilor de soluționare a contestațiilor, înregistrată sub nr. 6280/2021, precum și 

nominalizarea reprezentanților celorlalte instituții și organizații profesionale și de sindicat în aceste 

comisii. 

Atribuțiile comisiilor de concurs/examinare, comisiilor de soluționare a contestațiilor la 

concursurile/ examenele organizate, precum și ale secretarului acestora sunt reglementate la art. 2 alin. 

(6) – (8) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 69/2019, după cum urmează: 

(6) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:   

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;  

b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă, respectiv întrebările pentru testul-grilă;   

c)stabilește temele pentru întocmirea proiectului de specialitate și notează proiectele depuse de 

candidați, conform Grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie; 

d)realizează interviul și completează Fișa interviului de selecție prevăzută în anexa nr. 5 la 

prezenta metodologie;   

e) notează pentru fiecare candidat probele concursului/examenului; 

f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;   

g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs și 

borderourile de notare anexate la acestea, precum şi raportul final al concursului prevăzut în anexa nr. 

1 la prezenta metodologie.   

(7) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:   

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor,  

precum și la rezultatele probelor concursului;   

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.   

 (8) Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii 

principale:   

    a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;   

    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;   

    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de 

soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia. 

    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv a 

rezultatelor eventualelor contestaţii la sediul unității sanitare organizatoare a concursului/examenului;   

e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a 

concursului.   

Față de cele expuse, supun aprobării Consiliului Judeţean Gorj Proiectul de hotărâre pentru 

avizarea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la 

concursurile/ examenele de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, în forma prezentată. 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de 

soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor specifice comitetului  

director din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj avizarea constituirii comisiilor 

de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a 

funcțiilor specifice comitetului director din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență 

Târgu-Jiu. 

Temeiul legal este asigurat de: 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, și normele metodologice de aprobare a acesteia, precum și ale 

Hotărârii Guvernului nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, acte 

normative în temeiul cărora, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54/2010 a fost aprobată preluarea 

managementului asistenței medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, Consiliul Judeţean Gorj 

dobândind astfel calitatea de autoritate a administraţiei publice locale cu reţea sanitară proprie; 

- prevederile art. 181 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

,,În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul 

spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un 

director de îngrijiri. alin. (1) 

 Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul 

spitalului. alin. (2) 

- prevederile art. 15 și art. 16 din Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 284/2007 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor 

specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare, la care se 

precizează: 

În cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aşa cum sunt definite la art. 4 alin. (2) 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, metodologia reprezintă o metodologie-cadru, care poate fi modificată şi/sau completată de către 

conducerea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, urmând a fi aprobată prin act administrativ 

emis de către acestea. art. 15  

În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au 

prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen. art. 16” 

În temeiul acestor dispoziții legale, Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate a administraţiei 

publice locale cu reţea sanitară proprie, a aprobat, prin Hotărârea nr. 69/2019, Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu și Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna 

Runcu, la art. 2 alin. (2) - (5) din anexa la acest act administrativ precizându-se: 

,,Prin act administrativ al managerului unităţii sanitare organizatoare a concursului/examenului, se 

constituie, cu avizul Consiliului Județean Gorj, autoritate a administrației publice locale cu rețea sanitară 

proprie, comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la 

data publicării anunţului de concurs.   

Din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte şi doi 

reprezentanţi ai Consiliului Județean Gorj, un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Gorj, 

reprezentanți ai organizațiilor profesionale și de sindicat, în funcție de specificul postului pentru care se 

organizează concursul. 

Reprezentanţii organizațiilor profesionale și de sindicat au rolul de observatori în comisia de 

concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor.   

act:756522%2082047660
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Fiecare comisie este condusă de un preşedinte şi are un secretar care verifică buna organizare şi 

desfăşurare a concursului.” 

În aplicarea acestor reglementări, managerul unității sanitare publice, în vederea inițierii procedurii de 

organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director, a 

transmis Consiliului Judeţean Gorj solicitarea de avizare a constituirii comisiilor de concurs/examinare, 

comisiilor de soluționare a contestațiilor, înregistrată sub nr. 6280/2021, precum și nominalizările 

reprezentanților celorlalte instituții și organizații profesionale și de sindicat în aceste comisii. 

Atribuțiile comisiilor de concurs/examinare, comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/ 

examenele organizate, precum și ale secretarului acestora sunt reglementate la art. 2 alin. (6) – (8) din Anexa 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 69/2019, după cum urmează: 

(6) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:   

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;  

b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă, respectiv întrebările pentru testul-grilă;   

c)stabilește temele pentru întocmirea proiectului de specialitate și notează proiectele depuse de 

candidați, conform Grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie; 

d)realizează interviul și completează Fișa interviului de selecție prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta 

metodologie;   

e) notează pentru fiecare candidat probele concursului/examenului; 

f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;   

g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs și 

borderourile de notare anexate la acestea, precum şi raportul final al concursului prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezenta metodologie.   

(7) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:   

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor,  precum 

și la rezultatele probelor concursului;   

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.   

(8) Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii 

principale:   

a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;   

b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 

la solicitarea preşedintelui comisiei;   

c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare 

a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia. 

d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv a rezultatelor 

eventualelor contestaţii la sediul unității sanitare organizatoare a concursului/examenului;   

e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului.   

Față de cele prezentate, se propune Consiliului Judeţean Gorj avizarea constituirii comisiilor de 

concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a 

funcțiilor specifice comitetului director din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență 

Târgu-Jiu. 

Având în vedere cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea 

Proiectului de hotărâre, în forma prezentată. 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Serviciul resurse umane, managementul 

funcției publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 

 

 

Întocmit, 

Compartimentul de management al unităților 

sanitare preluate, monitorizare indicatori, 

salarizare, 

                              Andrei Daniela 
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