ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT
Avizat pentru legalitate,
Secretar al judeţului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

HOTĂRÂRE
pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționarea a contestațiilor la
concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu
Consiliul Judeţean Gorj,
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistență socială;
- Prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată (r1), 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. 199/2017 privind avizarea solicitării Spitalului Judeţean de
Urgenţă Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de
şef de secţie;
- Prevederile art. 1, art. 13, art. 18 și art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului
pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Propunerile unității sanitare publice - Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu cu privire la
componența comisiilor de examinare pentru concursurile de ocupare a funcției de șef de secție la secția
Cardiologie, și șef de secție la Secția Gastroenterologie, înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj sub nr.
3219/2018;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau
practică a concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Cardiologie din
cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, după cum urmează:
1. Dr. Țîștea Marcoci Oana-Diana, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu preşedinte comisie;
2. Dr. Cârlogea Minodora, medic primar, specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie;
3. Dr. Popescu Elena-Roxana, medic specialist, specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie;
4. Dr. Morega Adela-Corina, medic primar, specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, desemnată de Colegiul Medicilor Gorj - membru comisie;
5. _________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie.
(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), dr. Barbu Letiția-Elena, șef de secție la
Secția Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.
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Art. 2. (1) Se aprobă componența Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau
practică a concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție, la Secția Gastroenterologie
din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, după cum urmează:
1. Dr. Țîștea Marcoci Oana-Diana, director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu preşedinte comisie;
2. Conf. univ. dr. Cazacu Sergiu, medic primar, specialitatea gastroenterologie la Secția
Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie;
3. Dr. Țîr Daniela-Elena, medic primar, specialitatea nefrologie la Compartimentul Nefrologie al Secției
Medicină Internă I din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - membru comisie;
4. Dr. Săndulescu Daniela-Larisa, medic primar, specialitatea gastroenterologie la Secția
Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, desemnată de Colegiul Medicilor Gorj membru comisie;
5. ________________________________, reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj - membru comisie.
(2) Se desemnează secretar al comisiei prevăzute la alin. (1), dr. Barbu Letiția-Elena, șef de secție la
Secția Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.
Art. 3. Pentru proba interviu a concursurilor prevăzute la art. 1 și 2, componența comisiilor de
concurs/examinare este alcătuită din membrii Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul Judeţean
de Urgenţă Târgu-Jiu, astfel:
1. Ec. Capotă Gigel-Gheorghe - manager;
2. Dr. Țîștea Marcoci Oana-Diana - director medical;
3. Dr. Udriștioiu Steliana - director financiar contabil;
4. As. Stoicoiu Vochița-Gabriela - director de îngrijiri.
Art. 4. Competența de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul concursului revine
comisiei de concurs/examinare prevăzută la art. 1, 2 sau 3, după caz.
Art. 5. Comisiile prevăzute la art. 1-3 își vor desfășura activitatea în conformitate cu Normele privind
organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de
serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu
modificările și completările ulterioare, ce vor fi puse la dispoziția persoanelor implicate, prin grija managerului
spitalului.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica, în vederea aplicării, Comitetului director al unității sanitare
publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și membrilor comisiilor prevăzute la art. 1-3.
Art. 7. 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.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Nr._____
Adoptată în şedinţa din _______________2018
Cu un număr de __________voturi
Din numărul consilierilor prezenți
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CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de
soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de
conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu
În aplicarea prevederilor art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului
pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare
publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu modificările și
completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 199/28.11.2017 a fost avizată
organizarea de către unitatea sanitară publică - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a concursurilor
de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție.
În baza avizării, unitatea sanitară publică a inițiat procedura de organizare și desfășurare a
concursurilor, asigurând publicitatea acestora în revista ,,Viața medicală”.
Totodată, în vederea aprobării comisiilor de concurs/examinare de către Consiliul Județean
Gorj, în calitate de autoritate a administrației publice locale în subordinea căreia funcționează Spitalul
Județean de Urgență Târgu-Jiu, prin adresa nr. 8422/14.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean
Gorj sub nr. 3219/15.03.2018, managerul unității sanitare a transmis propunerile privind componența
comisiilor de examinare pentru concursurile de ocupare a funcției de șef de secție la Secția
Cardiologie, și șef de secție la Secție Gastroenterologie, aceasta urmând a fi completată cu
reprezentantul autorității.
Componența comisiilor de concurs/examinare, modalitatea de aprobare a acestora și procedura
de soluționare a contestațiilor sunt reglementate de dispozițiile art. 8, art. 18 și art. 19 din Normele
privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de
laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii
publice nr. 1406/2006, după cum urmează:
Art. 18. - (1) Pentru proba interviu - susţinerea proiectului de management care să permită
evaluarea capacităţii manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul
director al unităţii sanitare publice.
(2) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de examinare pentru
medici se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al unităţii sanitare
publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil, pentru secţiile clinice,
sau medic primar în specialitatea respectivă, pentru cele neclinice; un medic primar/specialist din
unitatea sanitară publică respectivă; un medic primar din specialitatea respectivă, desemnat de
colegiul medicilor la nivelul colegiului teritorial …; reprezentantul autorităţii în a cărei subordine
se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic.
(3) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de examinare a
biologilor, biochimiştilor sau chimiştilor se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul
medical al unităţii sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de
profil; un biolog, biochimist sau chimist principal/specialist din unitatea sanitară publică respectivă;
un biolog/biochimist/chimist principal din specialitatea respectivă desemnat de Ordinul
Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; reprezentantul autorităţii
în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic.
Art. 19. - Componenţa comisiilor de examinare se aprobă de autoritatea în a cărei
subordine se află unitatea sanitară publică, la propunerea acesteia.
Art. 8. - (2) După afişarea rezultatelor, candidaţii pot depune contestaţii în scris la sediul
comisiei de examinare, în termen de 24 de ore, iar răspunsul se va afişa de către aceasta în termen
de 24 de ore de la depunerea contestaţiei.
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Astfel, în temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, propun aprobarea de către autoritatea
deliberativă - Consiliul Județean Gorj a componenței comisiilor de concurs/examinare, potrivit
propunerilor transmise de unitatea sanitară publică, precum și desemnarea reprezentantului autorității
în cadrul acestor comisii.
Având în vedere cele prezentate, supun aprobării Consiliul Județean Gorj Proiectul de hotărâre
pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la
concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare
a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante
de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu
Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj constituirea comisiilor de
concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a două funcții
de conducere vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, precum și
desemnarea reprezentantului autorității în cadrul acestor comisii.
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. 1, art. 13, art. 18 și 19 din Normele privind organizarea concursului ori
examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile
sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit cărora:
Art. 1. - (1) Funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu din unităţile sanitare publice
se ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz.
(2) Concursul sau examenul se organizează de către unitatea respectivă.
Art. 13. - Solicitările unităţilor sanitare publice de organizare a concursurilor sau examenelor
pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu se avizează de către
autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară.
Art. 18. - (1) Pentru proba interviu - susţinerea proiectului de management care să permită
evaluarea capacităţii manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul
director al unităţii sanitare publice.
(2) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de examinare pentru medici
se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al unităţii sanitare publice; membri
vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil, pentru secţiile clinice, sau medic primar în
specialitatea respectivă, pentru cele neclinice; un medic primar/specialist din unitatea sanitară publică
respectivă; un medic primar din specialitatea respectivă, desemnat de colegiul medicilor la nivelul
colegiului teritorial sau al Colegiului Medicilor Municipiului Bucureşti; reprezentantul autorităţii în a
cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic.
(3) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de examinare a biologilor,
biochimiştilor sau chimiştilor se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al
unităţii sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil; un biolog,
biochimist sau chimist principal/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un
biolog/biochimist/chimist principal din specialitatea respectivă desemnat de Ordinul Biochimiştilor,
Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; reprezentantul autorităţii în a cărei subordine
se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic.
Art. 19. - Componenţa comisiilor de examinare se aprobă de autoritatea în a cărei subordine
se află unitatea sanitară publică, la propunerea acesteia.
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- prevederile art. 8 alin. (2) din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru
ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările
ulterioare, la care se precizează că după afişarea rezultatelor candidaţii pot depune contestaţii în scris la
sediul comisiei de examinare, în termen de 24 de ore, iar răspunsul se va afişa de către aceasta în termen
de 24 de ore de la depunerea contestaţiei.
În aplicarea prevederilor art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului
pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006, prin Hotărârea Consiliului Județean
Gorj nr. 199/28.11.2017 a fost avizată organizarea de către unitatea sanitară publică - Spitalul Județean de
Urgență Târgu-Jiu a concursurilor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție.
În baza avizării, unitatea sanitară publică a inițiat procedura de organizarea și desfășurare a
concursurilor, asigurând publicitatea acestora în revista ,,Viața medicală”.
Totodată, în vederea aprobării comisiilor de concurs/examinare de către Consiliul Județean Gorj,
în calitate de autoritate a administrației publice locale în subordinea căreia funcționează Spitalul Județean
de Urgență Târgu-Jiu, prin adresa nr. 8422/14.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub
nr. 3219/15.03.2018, managerul unității sanitare a transmis propunerile privind componența comisiilor de
examinare pentru concursurile de ocupare a funcției de șef de secție la Secția Cardiologie, și șef de secție
la Secție Gastroenterologie, aceasta urmând a fi completată cu reprezentantul autorității.
Astfel, în temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, propun aprobarea de către autoritatea
deliberativă - Consiliul Județean Gorj a componenței comisiilor de concurs/examinare, potrivit
propunerilor transmise de unitatea sanitară publică, precum și desemnarea reprezentantului autorității în
cadrul acestor comisii.
Față de cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea
Proiectului de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a
contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie,
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 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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