METODOLOGIE
privind ocuparea postului de asistent medical dietetician vacant din
cadrul CENTRULUI MEDICAL DE EVALUARE, TERAPIE, EDUCAŢIE
MEDICALĂ SPECIFICĂ ŞI RECUPERARE PENTRU COPII ŞI TINERI
„CRISTIAN ŞERBAN” BUZIAŞ
I. Calendarul de concurs

02.06– 17.06.2022

- perioada de depunere a dosarelor de concurs (termen limită
17.06.2022 ora 15.00)

20.06.2022

- ora 12.00 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor de
concurs
- depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor

22.06.2022

- soluționarea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de
concurs

27.06.2022

- ora 9.00 - proba scrisă

27.06.2022

- ora 12.00 - afișarea rezultatelor probei scrise
- depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

27.06.2022

- ora 13.00 soluționarea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

27.06.2022

- ora 14.00 – interviul

28.06.2022

- ora 10.00 - afișarea rezultatelor interviului
- depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului

28.06.2022

- ora 14.00 - soluționarea contestațiilor privind rezultatele
interviului
- afișarea rezultatelor finale

01.07.2022

- prezentarea la post

II.

Desfășurarea concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 12.05.2022, ora 9.00, la sediul Centrului Medical de
Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian
Şerban” Buziaş.

III.

Probele de concurs
Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum
urmează:
- selecția dosarelor de înscriere
- proba scrisă
- interviul
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Notarea probei scrise și a interviului se face în termen de maximum o zi
lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de
puncte la proba scrisă.
!!! Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la
etapa precedentă.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la
proba scrisă și interviu.
IV. Soluționarea contestațiilor
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și
interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi
lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data
afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest
drept.
În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia
de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul
contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, probei
practice sau a interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea
sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în
termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestațiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul
spitalului precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după
soluționarea contestațiilor.
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