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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

                      INSTITUTUL NAȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON BUCUREȘTI 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

ANUNȚ SUSȚINERE PUBLICĂ PROIECT MANAGEMENT 

 

 

 

În vederea susținerii publice a proiectelor de management a candidaților declarați admiși ca 

urmare a finalizării probei  privind verificarea dosarelor în vederea ocupării funcției de manager persoană 

fizică în cadrul Institutului Național De Endocrinologie C.I. Parhon București vă transmitem următoarele: 

  Proba se va desfășura conform calendarului concursului în data de 16.01.2023, începând cu ora 

12.30 la sediul unității sanitare din Bulevardul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1, București, Amfitreatru. 

Potrivit prevederilor art. 15 din Ordinul ministrului Sănătății nr. 1520/2016: 

 (1) Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în şedinţă publică, la 
data şi locaţia indicate în anunţul de concurs. 

 (2) Susţinerea publică a proiectului de management de către candidaţi se va efectua în ordine alfabetică. 
La susţinerea publică a proiectului de management de către un candidat nu au dreptul să asiste ceilalţi 
candidaţi. 

 (3) La susţinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care 
şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa menţionată în anunţul de 
concurs, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate, iar intenţia de participare a fost 
confirmată de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de 
management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen 
de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. 

    (4) În vederea desfăşurării în condiţii optime a probei de concurs, consiliul de administraţie va pune la 
dispoziţie pentru susţinerea publică a proiectelor de management o sală adecvată la nivelul spitalului în 
raport cu numărul de candidaţi şi de persoane participante la susţinerea publică. Sala pusă la dispoziţie 
va trebui să permită participarea la susţinerea publică a proiectului de management a persoanelor care 
şi-au manifestat intenţia de participare conform alin. (3), în limita capacităţii sălilor disponibile la nivelul 
spitalului, precum şi înregistrarea audiovideo a probei. 

    (5) În baza e-mailurilor primite, secretarul comisiei de concurs va întocmi o listă de participare la 
susţinerea publică a proiectului de management. Accesul în sala unde are loc susţinerea va fi limitat la 
persoanele a căror intenţie de participare a fost confirmată de comisia de concurs conform alin. (3) şi îşi 
dovedesc identitatea. 
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    (6) Persoanele care iau parte la susținerea proiectului de management sunt obligate să aibă o purtare 
cuviincioasă. Președintele comisiei de concurs poate să decidă îndepărtarea din sală de către personalul 
de pază şi protecție al spitalului a persoanelor care tulbură buna desfășurare a concursului. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 

Laura PETCU 


