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CRITERII DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR DE SERVICIU PENTRU MEDICI, AFLATE ÎN 

PROPRIETATEA JUDEȚULUI HARGHITA ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI 

JUDEȚEAN HARGHITA 

 

I. CRITERII RESTRICTIVE 

 

1. Titularul cererii de locuință, care poate deveni beneficiar a unei repartiții de 
locuință de serviciu trebuie să aibă locul de muncă la Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc și trebuie să fie rezident*, medic specialist sau medic primar. 

* Rezidenții pot deveni beneficiari a unei repartiții de locuință de serviciu în cazul în 
care: 

1. printre solicitanți nu este medic specialist în specialitatea respectivă  

2. este deficit de specialitatea respectivă  
 

Act doveditor: Adeverință de angajat emisă de Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc, prin care conducătorul instituției atestă că solicitantul lucrează în 
cadrul acestei unități în calitate de medic.  
 

2. Titularul cererii se obligă că în urma semnării contractului va lucra efectiv în cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc cu normă întreagă cel puțin timp de 
3 (trei) ani. În această perioadă intră timpul efectiv lucrat și concediul de odihnă de 
care beneficiază solicitantul, respectiv concediul de boală. Titularul cererii se obligă 
că va locui efectiv în locuința de serviciu repartizate pe perioada valabilității 
contractului de închiriere. 

Act doveditor: Declarație pe proprie răspundere a solicitantului.  
 

3. Titularul cererii de locuință sau soțul/soția acestuia, poate să devină beneficiarul 
unei repartiție de locuință de serviciu, dacă nici acesta, nici soțul/soția nu dețin sub 
forma de proprietate (inclusiv coproprietate) o altă locuință în municipiul 
Miercurea Ciuc, sau la o distanță mai mică de 15 km de municipiul Miercurea Ciuc. 

 



II. CRITERII DE IERARHIZARE 

 

1. Proprietar de locuință:  
1.1. Cu locuinţă în alt judeţ                1 punct 
1.2. Cu locuinţă în judeţul Harghita la distanţă  

mai mare de 15 km de la locul de muncă  3 puncte 

1.3. fără locuinţă                     10 puncte 
 Act doveditor: Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, extras de carte 
funciară. 

2. Situaţia familiară 
2.1. Stare civilă: 
2.1.1. căsătorit                            10 puncte 
2.1.2. necăsătorit                    8 puncte 
2.1.3. căsătorit cu soţ/soţie medic             20 puncte 

Act doveditor: Copie după certificatul de căsătorie, documente de atestare a 
studiilor pentru soţ/soţie medic 

 

3. Număr de persoane aflate în întreţinere 
a) copii: 

2 copii                         2 puncte 
3 copii                         3 puncte 
4 copii                        4 puncte 
> 4 copii            5 puncte +1 punct pentru fiecare copil 

Act doveditor: Copie după certificatul de naştere a copiilor 

b) alte persoane, indiferent de număr            1 punct 

Act doveditor: Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului   
 

4. Nivelul de studii/pregătire profesională 

4.1. rezident                     5 puncte 
4.2. medic specialist                  10 puncte 
4.3. medic primar                   25 puncte 

Acte doveditoare: Documente de atestare a studiilor 

 

5. Activitatea  profesională pe baza evaluării performanţelor anuale  
5.1. foarte bine                    7 puncte 
5.2. bine                       3 puncte 
5.3. satisfăcător                   1 punct 

Acte doveditoare:  fişele de evaluare a rezultatelor obţinute pe ultimii 2 ani 

 



6. Importanța specialității solicitantului pentru activitatea spitalului.  
6.1. mediu          5 puncte 
6.2. important                    10 puncte 
6.3. foarte important                  20 puncte 
6.4.     prioritate absolută                 50 puncte 

 

 

 

 

OBSERVAȚII 
A. Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de 

locuință care îndeplinesc în totalitate criteriile restrictive specificate la secțiunea I.  
B. În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați de către 

Președintele Consiliului Județean Harghita.  
C. În cazul în care Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc nu răspunde la 

adresa Consiliului Județean Harghita în termen de 30 de zile calendaristice sau nu 

evaluează toți solicitanții trecuți în adresa Consiliului Județean Harghita, 
ierarhizarea (punctarea) solicitanților se face fără criteriul ”Importanța specialității 
solicitantului pentru activitatea spitalului”. 

D. Solicitanții care îndeplinesc cerințele impuse vor putea semna contractele de 
închiriere, pe baza căreia pot locui timp de 3 (trei) ani în locuințele de serviciu 
pentru medici, aflate în proprietatea județului Harghita și în administrarea 
Consiliului Județean Harghita. 

E. Desfacerea contractului de muncă cu Spitalul Judeţean de Urgență Miercurea Ciuc 
duce automat la desfacerea contractului de închiriere a locuinței de serviciu. 

F. Începând cu data prezentei Dispoziții, Contractele de închiriere valabile și cele 
încheiate după această dată, pot fi prelungite o singură dată pe o perioadă de 2 

(doi) ani, în condiții de concurs similare pentru toți care doresc să devină posesorii 
contractelor de închiriere. 

 

 

 Borboly Csaba Birta Antal 

    Președinte Director general 

 

 

 

 


