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ANUNȚ   

actualizat privind concursurile de ocupare a 

funcțiilor de director medical și director îngrijiri  

 
 în baza prevederilor art. 13 din Anexa la OMS nr. 284/2007 cu modificările și 

completările ulterioare, prin prezenta se anunță amânarea cu 14 zile a calendarelor 

concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical, respectiv director de îngrijiri, din 

motive obiective, calendare care vor avea următorul conținut: 

 

1. Pentru directorul medical 

Data trimiterii spre publicare – MO, presa locala, site, 

avizier,portal posturi.gov.ro 

10.09.2021 

Data limita pana la care se pot depune dosarele de 
concurs/examen 

01.10.2021 ora15.00 

Data afisarii rezultatului selectiei dosarelor 18.10.2021 

Data limita pana la care se pot depune contestatiile privind 
rezultatul selectiei dosarelor 

19.10.2021 ora 10.00 

Data afisarii rezultatului rezolvarii contestatiilor privind 

selectia dosarelor de concurs/examen 

19.10.2021 ora 15.00 

Data desfasurarii probei scrise 26.10.2021 ora 09.00 

Data sustinerii proiectului de specialitate 26.10.2021 ora 12.00 

Data interviului de specialitate 26.10.2021 ora 14.00 

Data afisarii rezultatului final al concursului/examen 27.10.2021 ora 12.00 

Data limita de depunere a contestatiilor  privind rezultatul 

final al concursului /examenului 

28.10.2021 ora 12.00 

Data afisarii solutionarii contestatiilor 29.10.2021 ora 12.00 

Data afisarii rezultatului final al concursului/examenului 29.10.2021 ora 12.00 

 
2. Pentru directorul de îngrijiri 

Data trimiterii spre publicare – MO, presa locala, site, 
avizier,portal posturi.gov.ro  

10.09.2021 

Data limita pana la care se pot depune dosarele de 

concurs/examen 

01.10.2021 ora 15.00 

Data afisarii rezultatului selectiei dosarelor 18.10.2021 

Data limita pana la care se pot depune contestatiile privind 
rezultatul selectiei dosarelor 

19.10.2021 ora 10.00 
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Data afisarii rezultatului rezolvarii contestatiilor privind 

selectia dosarelor de concurs/examen 

19.10.2021 ora 15.00 

Data desfasurarii probei scrise 27.10.2021 ora 09.00 

Data sustinerii proiectului de specialitate 27.10.2021 ora 12.00 

Data interviului de specialitate 27.10.2021 ora 14.00 

Data afisarii rezultatului final al concursului/examen 28.10.2021 ora 12.00 

Data limita de depunere a contestatiilor  privind rezultatul 

final al concursului /examenului 

29.10.2021 ora 12.00 

Data afisarii solutionarii contestatiilor 01.11.2021 ora 12.00 

Data afisarii rezultatului final al concursului/examenului 01.11.2021 ora 12.00 

 

 

  

 

 

Manager, 

Ec. Lazany Gabriel 

 

 

 

 


