
 
 

 
 
  

DECIZIA 
Nr. 7 din 30.01.2023 

 
 
 
 
Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 129/ 25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, 
Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate 
Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 270/ 21.12.2021  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, 
Regulamentului de Organizare și Funcționare și Lista de Specialități Medicale ale 
Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate 
juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6;  

- Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
- Proiectului “SAFE – Sănătate, Accesabilitate, Facilitate, Educație” AP.1.31 prin Programul 

“Provocări în sănătatea publică la nivel european” - finanțat prin Mecanismul Financiar 
SEE 2014 – 2021”. 

- Procesul verbal nr. 173/30.01.2023 al comisiei pentru verificarea aspectelor sesizate în 
referatul nr. 148/20.01.2023. 

 
În temeiul Art. 7 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Centrului de Sănătate 

Multifuncțional “Sfântul Nectarie”, 
Directorul Centrului de Sănătate Multifuncțional ’’Sfântul Nectarie’’- Sector 6 

 
 

DECIDE: 
  
 

Art. 1  Anularea concursului de ocupare a două posturi contractuale de execuție temporar 
vacante de Medic Specialist/Primar Medicină Internă și Asistent Medical, posturi înființate în 
afara organigramei Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” în cadrul 
Proiectului “SAFE – Sănătate, Accesabilitate, Facilitate, Educație” AP.1.31 prin Programul 
“Provocări în sănătatea publică la nivel european” - finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 
2014 – 2021”, conform art. 62 din  Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-



 
cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. 

 
Art. 2 Prezenta decizie va fi transmisă de către Serviciul Juridic, Managementul Calității și 

Resurse Umane tuturor candidaților înscriși și va fi publicată pe pagina de internet a instituției.  
 
Art. 3 Prezenta decizie poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești potrivit prevederilor 

legale în vigoare. 
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