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 Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga, în conformitate cu prevederile art.183 alin. 1 şi 1 
din TITLUL VII – SPITALE din Legea nr. 95/2006-privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările 
și completările ulterioare şi art.2 alin.1 din OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de director medical și director financiar-contabil din cadrul Comitetului director. 

 

ART.1. 
În cadrul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga funcționează, potrivit normelor interne de 
organizare a spitalului, un comitet director format din: 
a)         managerul spitalului; 
b)        directorul medical; 
c)         directorul financiar-contabil. 
  
  
ART.2. 
(1)      Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de 
managerul spitalului, pentru fiecare post în parte. 
(2)      Prin act administrativ al managerului unității sanitare organizatoare a concursului/examenului, în 
condițiile prezenței metodologii-cadru, se constituie, cu avizul Consiliului Local Azuga, comisia de 
concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel târziu la dată publicării 
anunțului de concurs. 
(3)      Din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 
funcției de director medical fac parte: 
- 1 reprezentant desemnat de Consiliul Judetean Prahova 
- 1 reprezentant desemnat de Consiliul Local Azuga 
- 1 reprezentant al administrației publice locale, desemnat de primar; 
- 1 reperezentant al Colegiului Medicilor Prahova 
- 1 reprezentant al sindicatului Sanitas 
 
(4)      Din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 
funcției de director financiar-contabil fac parte: 
- 2 reprezentanti desemnati de Consiliul Local Azuga; 
- 1 reprezentant al administrației publice locale, desemnat de primar; 
- 1 reperezentant al CECCAR Prahova 
- 1 reprezentant al sindicatului Sanitas 
Reprezentanții organizațiilor profesionale și de sindicat au rolul de observatori în comisia de 
concurs/examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor; 
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(5)      Fiecare comisie este condusă de un președinte și are un secretar care răspunde de bună organizare și 
desfășurare a concursului. 

     (6) Comisia de concurs are următoarele atribuții: 
a) selectează dosarele de concurs ale candidaților 
b) stabilește subiectele pentru proba scrisă; 
c) stabilește planul interviului și realizează interviul; 
d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul; 
e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților; 
f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și 

raportul final al concursului. 
  
 (7) Comisia de soluționare a contestațiilor: 
a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea 
probei scrise și a interviului; 
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților. 
 
 
(8) Secretarul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale: 
a)primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile; 
b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la 
solicitarea președintelui comisiei; 
c) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a 
contestațiilor întreagă documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al 
selecției dosarelor și raportul concursului; 
d) asigura afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv a rezultatelor 
eventualelor contestații; 
e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru bună organizare și desfășurare a concursului. 
  
(9) Atribuţiile observatorilor sunt în principal, dar fără a se limita la: 
a) sunt prezenţi în sala de concurs/examen şi ajută comisia de concurs la organizarea şi desfăşurarea 
probelor de evaluare 
b) observă dacă au fost respectate prevederile legale precum şi prevederile prezentului regulament 
  
 
ART.3. 
   (1) La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și 
specifice. 
   (2) Criteriile generale sunt următoarele: 
   a) au domiciliul stabil în România; 
   b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
   c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
   d) nu au vârstă de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 
   (3) Criteriile specifice sunt următoarele: 
 
   a) pentru directorul medical: 
   1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul medicină, specializarea medicină; 
   2. sunt confirmați cel puțin medic specialist; 
   3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă; 
 
   b) pentru directorul financiar-contabil: 



   1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licență sau echivalentă în 
profil economic; 
   2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 
   3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, 
precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu*; 
 
     
 ART.4. 
 (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 
1. pentru directorul medical: 
   a) cererea de înscriere (anexa nr.1); 
   b) copie de pe actul de identitate; 
   c) copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz; 
   d) copie de pe certificatul de medic specialist; 
   e) curriculum vitae; 
   f) adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; 
   g) cazierul judiciar; 
   h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită 
prin lege (anexa nr.2); 
   i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate; 
   j) proiectul de specialitate (sigilat); 
   k) taxa de concurs- 150 lei 
   
 2. pentru directorul financiar-contabil: 
   a) cererea de înscriere (anexa nr.1); 
   b) copie de pe actul de identitate; 
   c) copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz; 
   d) curriculum vitae; 
   e) adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz; 
   f) cazierul judiciar; 
   g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită 
prin lege (anexa nr.2); 
   h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate; 
   i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de 
conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu; 
   j) proiectul de specialitate (sigilat); 
   k) taxa de concurs- 150 lei 
 
(2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte 
de data susținerii concursului/examenului. 
 (3) Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifica 
pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
(4) Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la 
dată comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la dată 
depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor. 
  
ART.5. 
(1) Anunțul de concurs este întocmit de către unitatea sanitară, indiferent de subordonare. Unitatea sanitară 
are obligația să publice, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de dată stabilită pentru prima proba a 
concursului pentru ocuparea postului vacant, anunțul privind concursul în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, pe portalul posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulație, pe pagină de internet a unitățîi 
sanitare, precum și la sediul acesteia. 



 (2) Anunțul afișat la sediul și, după caz, pe pagină de internet a unității sanitare publice organizatoare a 
concursului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: 

   a) denumirea postului vacant; 

   b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a 
dosarului de concurs și datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs; 
        c) condițiile generale și specifice; 
       d) tipul probelor de concurs, locul, dată și ora desfășurării acestora; 
        e) bibliografia și, după caz, tematică; 
        f) temele de proiect; 
       g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv dată-limita și ora până la care se pot depune 
dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele 
pentru fiecare proba, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, 
precum și termenul în care se afișează rezultatele finale. 
 

(3) Informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului prezentate la alin. (2) se mențin la 
locul de afișare și pe pagină de internet a unității sanitare publice organizatoare până la 
finalizareaconcursului. * Cu excepția unităților sanitare publice cu paturi pentru care managementul a fost 
transferat către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, conform 
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 

  (4) Anunțul publicat în presă scrisă și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conține: 
denumirea postului, nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru 
care se organizează concursul, dată, ora și locul de desfășurare a acestuia, dată-limita până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs și datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul 
comisiei de concurs. 

(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și, după caz, tematică, se transmit spre publicare către 
portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alin. 
(1). 
(6) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului se 
realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (1). 

 ART. 6. - (1) Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare: 
   a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului; 
   b) susținerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului; 
   c) interviul de selecție. 
   (2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. 
 

ART. 7. - (1) Testul-grilă/Lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor se desfășoară pe durata a cel mult 3 
ore. 
   (2) Testul-grilă/Subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza 
bibliografiei pentru concurs, în ziua probei. 
   (3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc 
încăperea până la începerea probei. 

(4)   Răspunsurile corecte ale testului-grilă se afișează la sediul unității la încheierea acestei probe. 

(5)  Exigențe cu privire la elaborarea întrebărilor: 
a)         conținutul să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate sau capcană; 
b)        formularea să fie în strictă concordant cu bibliografia stabilită pentru concurs; 
c)         gradul de complexitate al întrebărilor să fie de nivel mediu; 
d)        să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei de concurs; 



e)         să poată fi rezolvate în timpul stabilit 
(6)  Lucrările vor fi redactate numai pe seturile de hârtie asigurate de Spitalul de Ortopedie și 
Traumatologie Azuga, purtând ștampila unității pe fiecare filă, în colțul din stânga sus. Pe prima pagină a 
colilor de hârtie cu testele grilă, înmânate candidaților de comisia de concurs, în colțul din dreapta sus, 
candidații își vor scrie numele și prenumele, inițială tatălui. 
(7)  Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapata sus, va fi lipită astfel încât 
datele înscrise să nu poată fi identificate și se va aplică ștampila Spitalului de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga. 
(8)  Pentru sala de concurs în care se desfășoară proba de test-grilă se desemnează ca responsabil de sala 
secretarul comisiei de concurs. 
(9)  Responsabilul de sală are următorele atribuții: 
a)         verifică sala de concurs îndepărtând toate materialele care îi pot influentape candidate în rezolvarea 
testului-grilă; 
b)        afișează la intrare tabelul nominal cu candidații, în ordine alfabetică, repartizați să susțină proba de 
evaluare în sala respectivă; 
c)         stabilește locul fiecărui candidat, în funcție de numărul curent din tabelul nominal; 
d)        verifică prezența și identitatea candidaților și o consemnează în documentele de evidență; 
e)         distribuie candidaților, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă; 
f)         precizează și verifică modul de identificare a fiecărei lucrări și ia măsuri de secretizare a acestora, prin 
plierea colțului din dreapta sus a testului unde este înscris numele candidatului, după care se lipește și se 
parafează cu ștampila unitățîi; 
g)        verifică exigență unor semene distinctive  pe teste, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu 
asemenea semen prin înscrierea pe lucrae “ANULAT”, cu semnătură proprie și asigura un nou test-grilă 
candidatului în cauza, cu respectarea transparenței acestei activități. La fel se procedează și în cazul în care 
unii candidați doresc să își transcrie testul-grilă, fără să depășească timpul alocat  probei; 
h)        supraveghează candidațîi și preia de la candidați, pe baza de semnătură testele-grilă. 
(10)  Candidații au acces în sala de susținere a testului-grilă înainte cu 15 minute de începerea testului, pe 
baza tabelului aflat la șeful de sala și afișat la intrare și a actului de identitate. 
(11)  Candidații care nu se află în sala de susținere a probei de evaluare în momentul începerii testului pierd 
dreptul de participare la concurs. 
(12)  În sălile de concurs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. 
(13)  Din momentul începerii testului, candidații nu pot părăși sala de concurs decât după 20 de minute și 
numai după predarea testului-grilă. 
(14)  Pentru rezolvarea testului-grilă candidațîi folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. 
(15)  După expirarea timpului, testele-grilă ale candidaților se preiau de secretarul comisiei, sub semnătură 
și se predau pentru a fi evaluate, membrilor comisiei de concurs nominalizați. 
(16)  Fiecare test-grilă este evaluat independent de toți membrii comisiei și se apreciază separat, conform 
baremului de corectare aprobat de președintele comisiei de concurs. Punctajul maxim este de 10 puncte, 
corespunzător notei 10. 
(17)  În situația în care există diferențe între punctajele acordate de evaluator, președintele comisiei de 
concurs reverifică și stabilește punctajul definitiv. 
(18)  Rezultatul testului-gila se comunica prin afișare, la sediul instituției, în termen de 60 de minute de la 
finalizarea probei. 
(19)  Sunt declarați “respins” candidații care au obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor o notă 
mai mică de 6,00 sau un număr de puncte echivalent cu această, fiind eliminați din concus și 
nemaiputandu-se prezența la următoarele probe. 
(20)  Candidații au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la dată afișării. 
Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore, de la dată 
depunerii. 
(21)  Candidații care au depus contestație la testul grilă  la începerea următoarei probe, pot paticipa la 
susținerea acesteia. Dacă ulterior comisia de soluționare a contestațiilor, stabilește o notă mai mică de 6,00 
sau un număr de puncte mai mic decât echivalentul acesteia, candidatul respectiv va fi descalificat 
indiferent de rezultatul probei următoare. 

 
 ART. 8. – (1) Candidații își aleg o tema pentru proiectul sau lucrarea de specialitate din cele stabilite 
de comisia de concurs, prin publicația de concurs și de pe site-ul Spitalului de Ortopedie și 
Traumatologie Azuga, apoi îl depun odată cu înscrierea la concurs (sigilat). 



(2) Proiectul sau lucrarea de specialitate urmărește modul în care candidatul analizează și propune 
soluții de rezolvare a temei alese, utilizând materialul științific și conceptual specific. 

(3)  Tema aleasă de candidat pentu lucrare, vizează Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga. 
Infomațiile necesare pentru realizarea lucrării sunt libere la publicare și obținute în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(4) La cererea candidaților, Managerul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga are obligația să 
pună la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la dată solicitării, copii ale bugetului de venituri și 
cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată, structura de personal și indicatorii statistici ai 
activității medicale ale unității sanitare. 

(5) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele 
solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator în arial, cu fonturi de 14 
la un rând. 

(6) Grilă de punctare a proiectului/lucrării de specialitate este elaborată de comisia de concurs și se 
afișează la sediul spitalului. 

(7) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de dată stabilită pentru susținerea acestei 
probe. 

(8) Fiecare proiect/lucrare este notat independent, de toți membrii comisiei, conform grilei de punctare 
stabilite. Notă finală, cu două zecimale, este media norelor acordate de fiecare evaluator. 

(9) Evaluarea și susținerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen, pe 
durata a maximum 20 de minute. Această durata poate fi suplimentată de președintele comisiei de 
concurs în cazul în care se depun intebari suplimentare. 

(10) Notă acordată, poate fi mărită sau micșorată în funcție de modul de susținere a lucrării și a 
raspunsurilo date membrilor comisiei de concurs. 

(11) În urmă susținerii orale a proiectului de specialitate, evaluării conținutului și a răspunsurilor date la 
întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Notă finală, cu două 
zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. 

(12) Comunicarea notelor definitive la proiectul de specialitate se face prin afișare la sediul spitalului, la 
sfârșitul probei . 

(13) Sunt declarați „respins” candidații care au obținut la susținerea proiectului/lucrării de specialitate o 
notă mai mică de 6,00. 

(14) Candidații au dreptul să conteste rezultatul susținerii proiectului/lucrării de specialitate în termen 
de 24 de ore de la dată afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în 
termen de 24 de ore de la dată depunerii. 

(15) Candidații care au depus contestație , la începerea următoarei probe, pot participa la susținerea 
acesteia. Dacă ulterior, comisia de soluționare a contestațiilor stabilește o notă mai mică de 6,00 sau un 
număr de puncte mai mic decât echivalentul acesteia, candidatul respectiv va fi descalificat indiferent 
de rezultatul probei următoare. 

 ART. 9. - (1) Interviul de selecție are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să 
constate, analizând și rezultatele obținute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor și 
proiectul de specialitate, dacă respectivul candidat își va putea îndeplini obligațiile în nouă funcție și 
dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienței profesionale, 
aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor și cunoștințelor manageriale și ambițiilor profesionale. 



(2)Interviul de selecție se desfășoară în plenul comisiei de concurs/examen. 
(3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, 
religie, etnie, sex, starea materială și la originea socială. 
(4) Întrebările și răspunsurile se consemnează în scris ( Se va întocmi fișa interviului de evaluare) prin 
grijă secretarului comisiei de concurs și sunt semnate de către membrii comisiei și de candidat. 
(5) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmește „Fișa interviului de 
evaluare”, conform anexei nr.4 la prezentul regulament. 

(6) Notă finală, a interviului de selecție, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru 
al comisiei de concurs.Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10,00. 
(7) Candidații nu au dreptul să conteste rezultatele interviului de selecție. 
(8) Interviul de selecție se desfășoară pe durata a maximum 30 de minute, în plenul comisiei de concurs. 
   
ART. 10. - (1) Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului 
media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare proba minimum notă 6,00. Media finală a fiecărui candidat se 
calculează cu două zecimale, că medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare. 
   (2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilește, în ordinea descrescătoare a mediilor, 
candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaților se face pe baza mediei 
obținute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor, iar la menținerea egalității, pe baza 
notei obținute la interviul de selecție. 
   (3) Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de 
selecție, în termen de 24 de ore de la dată afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a 
contestațiilor în termen de 24 de ore de la dată depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen. 

ART.11. Pe întreaga perioadă a desfăşurării înscrierilor şi a concursului /examenului, candidaţii vor avea 
un comportament şi un limbaj decent, respectând regulile bunului simţ. Orice atitudine diferită de aceasta 
poate fi considerată ofensă adusă membrilor comisiei de concurs/examen şi poate duce la eliminarea 
candidatului din concurs/examen. 
 
ART.12. Anexele fac parte integrantă din prezenta metodologie.  
 
 ART. 13. (1) Candidații declarați admiși în urmă concursului/examenului sunt numiți pe posturile pentru 
care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului și încheie cu acesta contract de 
administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative. 
(2) Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaților, precum și toate documentele întocmite pentru 
organizarea și desfășurarea concursului se păstrează în arhivă spitalului și au regimul documentelor de 
personal. 

ART. 14. - În cazul în care, de la dată anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor finale ale 
acestuia, managerul spitalului public pentru care se organizează concursul este sesizat cu privire la 
nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se va proceda la 
verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile 
legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de 
lege,desfășurarea concursului va fi suspendată. 
   (2) Suspendarea se dispune de către managerul spitalului public organizator, după o verificare prealabilă, 
în regim de urgență, a situației în fapt sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe în respectarea 
prevederilor legale. 
   (3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a 
contestațiilor, de către oricare dintre candidați sau de către orice persoană interesată. 
   (4) În situația în care, în urmă verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate 
prevederile legale privind organizarea și desfășurarea concursului, acesta se desfășoară în continuare. 
 

 ART. 15. - (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respectă dată și ora desfășurării 
concursului: 



   a) concursul se amână pentru o perioada de maximum 15 zile lucrătoare; 
   b) se reia procedura de organizare și desfășurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform 
lit. a). 
   (2) În situația constatării necesității amânării concursului, unitatea sanitară organizatoare a concursului 
are obligația: 

   a) anunțării, prin aceleași mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfășurarea concursului; 
   b) informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de 
informare care poate fi dovedit. 
 

 ART. 16. - (1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedura a fost suspendată sau amânată se 
consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a 
participa din nou la concurs la noile date. 
   (2) În situația în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 12, în dosare există documente a 
căror valabilitate a încetat, candidații au posibilitatea de a le înlocui până la dată emiterii actului 
administrativ de numire. 

 ART. 17. - În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu 
s-au prezentat cel puțin 2 candidați, încadrarea postului se face prin examen. 
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ANEXA NR.1 
 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 
 
 
Subsemnatul(a)____________________________________, domiciliat(ă)în____________________________ 
 
_____________________,nr. telefon _____________________________________, vă rog să dispuneţi  
 
înscrierea mea la concursul organizat în data de ______________________ pentru ocuparea funcţiei de  
 
____________________________.  
 
Depun anexat următoarele documente:  
a)  copie de pe actul de identitate; 
   b) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 
  c) certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de 
cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu 
d)) curriculum vitae; 
 e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz; 
 f) cazierul judiciar; 
 g) copii de pe diplomele de studii, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competente/atestate etc.,în 
funcţie de postul pentru care concurează; 
  h) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989; 
   i) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic; 
   j) proiectul/lucrarea de specialitate (sigilat); 
   k) taxa de concurs- 150 lei;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: __________________________                        Semnătura: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 
 
 
 

 
 
 
 
DATA________________      Declarant, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR.3 
 

            DECLARAŢIE DE INCOMPATIBILITATE 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 10,11 din H.G. 286/2011, privind conflictul de interese:  
 
 Subsemnatul _________________________________________________________________,  
  (numele si datele de identificare) 

membru în comisia de organizare a examenului/concursului de ocupare a postului de 
…………………….……………, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este 
pedepsit de legea penală, următoarele: 
 
o în ultimul an nu mi-a fost aplicată nicio sancţiune disciplinară; 
 
o nu am relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale 
mele, ori ale soţului sau soţiei,  pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; 
 
o nu sunt soţ, soţie, rudă sau afin până ala gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu 
alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
 
o nu sunt sau urmează să fiu, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează 
concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi;   
 
o în ultimii trei ani, nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre candidaţi;  
 
o nu deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre candidaţi; 
 
o nu am niciun interes financiar faţă de oricare dintre candidaţi; 
 
o nu am nicio afinitate sau o inclinaţie personală care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătura cu 
procesul de examinare; 
 
o nu am nicio obligaţie personală sau debite financiare ori de altă natură faţă de nici un candidat, care 
ar putea să-mi afecteze deciziile în legătură cu procesul de examinare. 
 
 Voi anunţa conducerea spitalului în situaţia apariţiei unui conflict potenţial sau aparent şi care ar 
putea afecta integritatea procedurii de examinare a candidaţilor. În această situaţie, înţeleg să fiu de 
acord cu înlocuirea mea cu un alt membru în comisia de examinare. 
 
 
Data ________________      Semnătura ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.4 
     FIŞA INTERVIULUI DE SELECŢIE 
 
    Candidat .......................................... 
    Postul solicitat .................................. 
    Data interviului .................................. 
    Intervievator ..................................... 
1. Aptitudini de comunicare - Excelente (10 -  9,50)  

- Foarte bune (9,49 - 9,00)                                                          
- Acceptabile (8,99 - 7,00                              
 - Minime (6,99 – 5,00)                                        
 - Insuficiente (4,99 - 1,00)                                                                                        
       

 2. Aptitudini şi cunoştinţe  
manageriale                                                  

-Excelente, capabil să îşi asume postul fără o pregătire prealabilă (10 - 
9,50)                 
- Foarte bune, este necesară puţină pregătire (9,49 - 9,00) 
- Bune, are cunoştinţe elementare, dar este capabil să înveţe (8,99 - 
7,00) 
- Necesită multă pregătire (6,99 - 5,00)             
- Nu are aptitudini manageriale (4,99 - 1,00)    

3. Ambiţii profesionale                                                         - Fixează obiective foarte ambiţioase (10 - 9,50)   
- Scopuri de nivel înalt (9,49 - 9,00)     
 - Obiective de nivel mediu (8,99 - 7,00) 
 - Obiective limitate, nu este foarte ambiţios (6,99 - 5,00)  
- Se bazează pe alţii prea des,obiective minime (4,99 - 1,00)                         

4. Motivare                                                                           - Motivare excelentă, dorinţă puternică de a   munci (10 - 9,50)   
 - Foarte interesat de post; pune multe  întrebări (9,49 - 9,00)    
 - Dorinţă de a munci (8,99 - 7,00)      
 - Puţin interesat de post (6,99 - 5,00)    
 - Nu este interesat de post, impasibil (4,99 - 1,00)                                                                              

5. Potrivire de post   - Excelent pentru acest post (10 - 9,50)        
 - Foarte bun pentru acest post (9,49 - 9,00)      
 - Satisfăcător pentru acest post (8,99 - 7,00 )  
 - Incert pentru acest post (6,99 - 5,00)   
  - Nesatisfăcător pentru acest post  (4,99 - 1,00)                                                             

6. Autocontrol           - Are o excelentă abilitate de a se controla (10 - 9,50)    
   - Siguranţă de sine, încredere în sa capacitatea  de a rezolva 
problemele (9,49 - 9,00)    
- Autocontrol mediu (8,99 - 7,00)     
- Pare suprasolicitat, nervos (6,99 - 5,00)   
  - Greoi, pare preocupat, îngrijorat  (4,99 - 1,00)                                                                                                                        

7. Impresie generală            - Excelentă (10 - 9,50)     
  - Foarte bună (9,49 - 9,00)    
  - Bună (8,99 - 7,00)  
- Satisfăcătoare (6,99 - 5,00)    
 - Nesatisfăcătoare (4,99 - 1,00)                                                                        

    Solicitantul este un candidat*): 
    - FOARTE POTRIVIT (10 - 9,50) 
    - POTRIVIT (9,49 - 9,00) 
    - DESTUL DE POTRIVIT (8,99 - 7,00) 
    - POSIBIL, DAR PENTRU UN ALT POST (6,99 - 5,00) 
    - NEPOTRIVIT (4,99 - 1,00) 
 
            Evaluator, 
          .............................                                   ............................. 
            (semnătura)                                           (data) 
     


