
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN „DR.CONSTANTIN GORGOS" 

DEC IZ I A Nr. 368M 
din data de 14.05.2021 

Ec. BESOIU MARIANA - V AL Y - Manager al Spitalului de Psihiatrie Titan ·• Dr. Constantin 

Gorgos .. ; 

A vand in vedere : 

art.31 din Legea - cadru nr.153/1017 pri,·ind salarizarea personalului platit din fonduri publice. cu 
modificarile si completarile ulterioare. care pre,·ede: ·· Tru11.~ferul I I J Ocuparea unui post rnwnt in 
sistemul h11getar se poate face si prin tnm.~fer. dorn se reuli::e(t=ll de pe 11n post din sistemul hugetar. 
similar sau echivalent·· 

In baza : Dispozitiei nr.36/14.01.2021 a Primarului General al Municipiului Bucuresti prin care se 
prelungeste contractul de management al doamnei Ec.Besoiu Mariana - Valy în functia de manager 
al Spitalului de Psihiatrie Titan --or.Constantin Gorgos··. 

DEC IDE: 

Art. I. Pe data prezentei decizii se aproba --Regulamentul pri,·ind ocuparea unui post vacant prin transfer··. 
pentru posturile vacante în Statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Titan ··Dr.Constantin Gorgos··. 
regulament prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie. 

Art.2. ··Regu lamentul privind ocuparea unui post n1cant prin transfer„ va fi adus la cunostinta prin 
afisare la sediul unitatii si publicare pe site-ul propriu. 

Art.3. Biroul R.U.N.O.S .. Compartimentul Financiar Contabilitate si Comitetul Director vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos" 
\/iZAT ~ ENTRU 

CONTROL ~ ANCIAq PREvcNTIV PROPRIU 

Nr. 1 An .&.~1{ur.u ..... Y. .. S\, zf~ ........ . 



fm €5 Primăria 
Capitalei SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

ANEXA LA DECIZIA NR.36BM/1-l.05.2021 

ASSMIJ 

REGULAMENT PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACAYf PRIN TRANSFER 

În temeiul prevederilor: art.32 din Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice. cu modificările si completările ulterioare. 

Prezentul Regulament are in vedere asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătore a activităţii 

insituţiei şi respectarea disciplinei muncii. ţinand cont de specificul si complexitatea atribuţiilor 
stabilite prin actele normative aplicabile şi Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului de 
Psihiatrie Titan ··Dr.Constantin Gorgos"·. 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

Art.I. Prezentul regulament stabi leşte modalitatea de ocuparea a unui post vacant prin transferul 
personalului contractual în cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan ··Dr.Constantin Gorgos'". 

Art.2. Ocuparea unui post vacant corespunzator unei functii contactuale se poate face si prin 
transfer. în limita posturi lor vacante existente in statul de funcţii. dacă se realizează de pe un post din 

sistemul bugetar. similar sau echivalent. 

Art.3. Pot ocupa prin transfer posturile vacante corespunzătoare unui funcţii contractuale persoanele 

încadrate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. 

Art.4. ( I ) Transferul poate avea loc după cum urmează: 

a) în interc:sul serviciului. numai cu acordul scris al persoanei care se transferă; 
b) la cererea persoanei . în urma aprobării cererii de trans fer de către conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice la care se solicită transti.:rul ~ide la care se transferă. 
(2) Modalităţile de transfer pre,·ăzute la alin.( I) se realizează cu respectarea prevederilor din 

actele normative specifice fiecărui domeniu de activitate referitoare la transfer. 

CAPITOLUL II 
Transferul În interesul serviciului 

Art.5. (I) Transferul personalului contractual în cadrul aparatului de specialitate al Spitalului de 
Psihiatrie T itan ··Dr.Constantin Gorgos'" în interesul serviciului se realizează pentru eficientizarea 
activităţ ii instituţiei. 
(2) Modalitatea de transfer prevăzută la alin.( 1) se realizează cu respectarea următoarelor criterii: 

a) transferul în interesul serviciului se poate face într-o funcţie contractuală pentru care sunt 
îndeplinite condiţii le spec ifice prevăzute în actele normati\'e spec:fice domeniului de activitate -
sănătate: 

b) transfrrul în interesul ser\'iciului se face într-o funcţie contractuală de aceeaşi categorie şi grad 
profesional cu funcţia deţinută de persoana angajată sau într-o funcţie de ni vd inferior. 



-

c) transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al persoanei transferate.În 
cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate. persoana transferată are dreptul la o 
indemnizaţie egală cu salareiul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se 
transferă. la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport. 

CAPITOLUL III 
Transferul la cerere 

Art.6. Personalul contractual poate solicita, în condiţiile legii, transferul într-o altă autoritate sau 
instituţie publică. 

Art.7. Transferul la cerere se face într-o funcţie contractuală de aceeaşi categorie şi grad preofesional 
sau intr-o funcţie contractuală de nivel inferior, în urma aprobarii cererii de transfer a persoanei 
încadrate cu contract individual de muncă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la 
care se solicită transferul şi de la care se transferă. 

Art.8. ( I) Transferul se realizează la solicitarea sefului de sectie/ compartimentului/ structurii unde 
postul este vacant în statul de funcţii şi este necesară ocuparea acestuia în vederea bunei desfăşurări a 
activităţii şi creşterea calităţii serviciilor . 

(2) Spitalul de Psihiatrie Titan ··or.Constantin Gorgos„ are obligaţia de a afişa la sediu şi pe 
site-ul propriu anunţul privind ocuparea prin transfer la cerere a posturilor corespunzătoare funcţiilor 
contractuale respective. 

(3) Anunţul prevăzut la alin.(2) va fi făcut cu cel puţin 30 de zile anterior datei prevăzute pentru 
ocuparea prin transfer la cerere a funcţiilor contractuale. 

(4) Anunţul va cuprinde: 
- denumirea postului vacant şi structura pentru care se solicită transferul; 
- funcţia; 

- gradul/treapta profesională; 
- gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă; 
- condiţiile de vechime în specialitate; 
- alte condiţii specifice. 

(5) Cererea de ocupare a postului prin transfer se depune la secretariatul unităţii în termenul 
prevăzut în anunţ. 

(6) Cererea va fi însoţită de copii ale documentelor din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 
solicitate în anunţ, respectiv: 

- diploma de studii sau echivalent; 
- adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă şi specialitate; 
- alte documente din care să reiasă competenţe şi specializări specifice postului; 
- curriculum vitae. 

(7) Cererile vor fi analizate în Comitetul Director al spitalului împreună cu seful 
secţiei/compartimentului/structurii care a solicitat ocuparea postului prin transfer. 

(8) În situaţia în care sunt mai mulţi solicitanţi care îndeplinesc cumulativ aceleaşi condiţii, 
departajarea se va realiza în baza unui interviu susţinut în cadrul comitetului director împreună cu 
seful secţiei/compartimentului/structurii care a solicitat ocuparea postului prin transfer. Data, ora şi 
locul susţinerii interviului vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare la sediu şi pe site-ul 
spitalului. 

(9) În urma susţinerii interviului cu persoanele solicitante se va încheia un proces-verbal al 
interviului, semnat de membrii comitetului director şi de şeful seful secţiei/compartimentului/structurii 
care a solicitat ocuparea postului prin transfer. 

Art.9. În vederea realizării transferului. angajatul a cărei cerere de transfer a fost aprobată în urma 
realizării procedurii prevăzute la art.8 din prezentul regulament va solicita aprobarea angajatorului de 
la care se realizează transferul. La încheierea Contractului Individual de Muncă persoana a cărei cerere 
de transfer a fost aprobată va prezenta şi "Nota de lichidare' ' de la angajatorul de la care se realizează 
transferul. 



CAPITOLUL IV 
Dispozitii finale 

Art.IO. Dacă după expirarea perioadei de 5 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de transfer, nu 
se finalizează ocuparea postului prin transfer, se va proceda la ocuparea postului prin concurs, 
conform legislaţiei în vigoare. 

Art.11. Prezentul Regulament se completează cu alte prevederi legale în vigoare cuprinse în actele 
normative ce reglementează activitatea personalului contractual din sectorul bugetar. 

Art.12. Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţă, prin afişare la sediul unităţii si publicare pe 
site-ul propriu. 

EDICAL, 

SILVIA 

Adrcsi: 
CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

8-dul. Nicolae Grigorescu nr. 4 1 . Sector 3 , Bucure$ti 
14908162 
021/341.20. 31 I 021/341 .20 .35 
constantingorBos@yahoo.com 
office@spitalulgorsos.ro 
spitalulgorgos.ro 

DIRECTOR FIN.CONTABIL. 

Ec.CRIHAN VI~ II 



APROBAT, 
Manager 

Primăria 
Capitalei 

€5 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

AVIZAT. 
Biroul RU OS 

REFERAT/PROPUNERE 

A SSM~ 
AVIZAT, 

Director financiar contabil 

PRIVIND OCUPAREA UNUI POST V A CANT PRIN TRANSFER 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şef/coordonator al .... ... ... .. . . ................ propun 
ocuparea prin transfer a postului vacant de ... . .............. .. .. . ocupare necesară 

Condiţii generale: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uni unii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România: 

b) cunoaşte limba română. scris şi vorbit 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale: 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătore postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de fami lie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi. după caz. de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs: 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii. de serviciu sau în legătură cu servic iul. care împiedică înfăptuirea justiţiei. 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni să\"ârşite cu intenţie. care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

h) să aibă calitatea de angajat ca şi personal contractual într-o instituţie publică. având acelaşi grad 
profesional sau superior. ca şi postul vacant de .......................... scos la ocupare prin transfer; 

i) nu a fost sancţionată disciplinar. 
Condiţii specifice: 

Selecţia : 
În situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri(dosare) pentru acest post, iar cererile(dosarele) 
acestora îndeplinesc cumulativ condţiile menţionate pentru ocuparea postului. se va organiza. la 
sediul spitalului, un interviu de selecţie. Data. ora şi locul susţinerii interviului de selecţie, precum ş i 

tematica/bibliografia vor fi afisate pe site-ul spitalului. 
Selecţia/interviul se va realiza în cadrul comitetului director împreună cu şefu l structurii. 
Tematica si Bibliografia pentru interviu : 

Anexez acestui referat Fisa de post. întocmită şi aprobată. în condiţiile legii. corespunzătoare acestui 

post. 

Sef structură. 
Numele si prenumele 

Semnatura . ....... ............... . 
Data: .................. . 


