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COMISIE CONCURS, 
RĂDUCANU DIANA MIHAELA 

 
CALENDAR CONCURS MANAGER 
SPITALUL ORĂSENESC URLAȚI 

 
Actiune/Mentiuni speciale Data/Perioada 

- Publicare anunt concurs (afisare la sediul spitalului, publicare pe pagina de internet a 
spitalului, pe portalul posturi.gov.ro, pagina de internet a orasului Urlati la sectiunea 
“Anunturi”) 

10.07.2020 (vineri) 

- Vizitarea spitalului de catre candidatii interesati: in intervalul 11-14 16.07.2020 (joi) 
- Termen limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs : ora 14,dosarele se 
depun in perioada 10.07.2020-10.08.2020 

10.08.2020 (luni) 

-Verificarea dosarelor (ora 11) si afisarea listei candidatilor care indeplinesc conditiile 
de participare la concurs(ora 14) 

11.08.2020 (marti) 

-Primirea contestatiilor la sediul Spitalului Orasenesc Urlati( pana la ora 14) 12.08.2020 (miercuri) 

-Solutionare si afisare rezultate contestatii(orele 10-14)  13.08.2020 (joi) 
-Publicarea proiectelor de management ale candidatilor admisi pe site-ul Spitalului 
Orasenesc Urlati www.spitalulurlati.ro 

14.08.2020 (vineri) 

-Primirea cererilor de participare la sustinerea publicaa proiectului de management 
pe adresa : runos@spitalulurlati.ro 

17.08.2020 -18.08.2020 
(Luni-marti) 

-Termen limita de confirmare a participarii la sustinerea proiectului de management si 
de adresare a intrebarilor - ora 13 

19.08.2020 (miercuri) 

-Sustinerea publica a proiectului de management si evaluarea abilitatilor 
manageriale ale candidatilor, ora 10 

20.08.2020 (joi) 

-Afisarea rezultatelor in urma desfasurarii probei de sustinere publica si evaluarea 
proiectului de management la sediul  Spitalului Orasenesc Urlati si pe site-ul 
www.spitalulurlati.ro, ora 15 

20.08.2020 (joi) 

-Depunerea contestatiilor de catre candidatii nemultumiti de rezultatele concursului 
(24 de ore de la data publicarii rezultatelor)-ora 15  

21.08.2020 (vineri) 

-Afisarea rezultatelor finale ale concursului (48 de ore de la data expirarii termenului 
de depunere a contestatiilor - ora 15 

25.08.2020 (marti) 

-Afisarea rezultatelor finale ale concursului la sediul spitalului concomitent cu 
postarea pe pagina de internet www.spitalulurlati.roa rezultatelor concursului. 

25.08.2020(marti) 

-Presedintele comisiei de concurs ínainteaza Consiliului de Administratie procesul-
verbal cu rezultatele concursului 

26.08.2020 (miercuri) 

-Ínaintarea procesului-verbal cu rezultatele concursului in vederea emiterii 
dispozitiei de numire in functie pentru persoana desemnata castigatoare 

27.08.2020 (joi) 
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