Nr.4825 /18.05.2022
ANUNT

Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular “FOISOR”,
Bd.Ferdinand nr.35-37, sector 2, organizeaza examen, in conformitate cu O.M.S.
nr.1168/2022
si
adresa
ASSMB
nr.12688/12.05.2022,
privind
aprobarea
“Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului pentru ocuparea posturilor
pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a ocupat fara concurs posturi de
executie pe perioada determinata, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc
epidemiologic si biologic”, pentru ocuparea urmatorului post:
NR.POSTURI
1 post

FUNCTIE/
GRAD
Referent
de
specialitate
I

SPECIALITATE

STUDII

Managementul
S
calitatii
si
serviciilor
medicale

SECTIE/COMPARTIMENT
/SERVICIU/
Managementul Calitatii si
Serviciilor de Sanatate

Pentru postul mai sus mentionat cererea de inscriere la examen impreuna cu
declaratia privind consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind unele masuri de depunere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare; se
depun in termen de 2 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului adica pana la data de
20.05.2022 ora.15, conform art.14 alin.(1), la Biroul RUNOS al spitalului din Str.Pop de
Basesti nr.6, persoana de contact: Nicolau Mirela – sef birou RUNOS;
tel.021.252.00.57/134.
Tematica si bibliografia este anexata la prezentul anunt si face parte integranta
din acesta.
In conformitate cu art.13 alin.(1) din Regulament, examenul va consta in 2 probe
succesive, dupa cum urmeaza:
a) proba scrisa;
b) interviul

Proba scrisa se va desfasura in data de 02.06.2022 ora 10.00 la sediul Spitalului
Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular FOISOR, sala de curs a
spitalului;
Interviul – data si ora sustinerii, se va afisa odata cu rezultatele probei scrise.
Pentru probele examenului, punctajele sunt urmatoarele:
a) Pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declarati admisi la proba scrisa si interviu candidatii care au obtinut minimum
de 60 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca suma a punctajelor obtinute la proba scrisa si la
interviu. Punctajele obtinute la cele 2 probe, precum si punctajul final se afiseaza la
sediul spitalului / pe site-ul spitalului, dupa incheierea examenului, in aceeasi zi.
Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a examenului, inclusiv a rezultatelor
finale ale examenului se face prin mentionarea punctajului final al fiecarui candidat si a
sintagmei “admis” sau “respins”, prin afisare la locul desfasurarii examenului/sediul
spitalului/site-ul spitalului. Comunicarea rezultatelor finale ale examenului se face in
termen de maximum 2 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor ultimei probe.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si la interviu, candidatii
nemultumiti pot face contestatie, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii
rezultatului probei scrise si a interviului, la sediul spitalului – Secretariat spital, sub
sanctiunea decaderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul
spitalului / site-ul spitalului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.
Candidatii declarati admisi la examen sunt obligati sa se prezinte la post in termen
de maximum 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului, cu
obligatia inlocuirii documentelor a caror valabilitate a expirat (certificat medical /
adeverinta medicala, cazier judiciar, cerificat de integritate comportamentala, aviz de
exercitare a profesiei, polita de asigurare malpraxis).
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