METODOLOGIE CONCURS DIRECTOR MEDICAL

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul institutului , in perioada 27.10.2017
– 09.11.2017 intre orele 8- 1500.
Comisia de concurs, în termen de 2 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază
dosarele depuse şi stabileste pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii “admis”sau
”
“respins .
Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel
mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în
termen de 24 de ore de la data depunerii, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.
II.Desfăşurarea concursului/examenului
Pentru ocuparea postului de director medical concursul/examenul din data de
21.11.2017 constă în următoarele probe de evaluare:
1. test-grilă de verificare a cunoştinţelor ( pix sau cerneală albastră) - ora 10.00
2. susţinerea proiectului de management - ora 13.30 ;
3. sustinerea interviului de selecţie – ora 14.00 , care are scopul de a permite
membrilor comisiei de concurs, analizând şi rezultatele obţinute la testulgrilă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul de management, dacă
respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă
este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei
profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor
manageriale şi ambiţiilor profesionale.
Pentru a fi declarati “Admişi”, candidatii trebuie să obţină la fiecare proba minim
nota 6.00, iar media finala a celor trei probe sa fie cel putin 7.00. Media finală a fiecarui
candidat se calculeaza cu două zecimale, ca medie artimetică a notelor obţinute la probele
de evaluare.
Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la secretariatul unităţii în termen
de 24 de ore de la finalizarea concursului.
Eventualele contestaţii faţă de rezultatele concursului/examenului pot fi formulate
în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, si vor fi soluţionate de comisia de
soluţionare a contestaţiilor in termen de 24 de ore de la depunerea acestora.Contestaţiile de
depun la secretariatul institutiei.
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