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METODOLOGIE DE ORGANIZARE 

SI DESFASURARE A CONCURSULUI 

 PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SEF DE SECTIE, 

SEF DE LABORATOR  LA  

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA 

 

CAPITOLUL 1 

Dispozitii generale 

 

Prezenta metodologie a fost elaborata conform Ordinului nr.1406 din 16 noiembrie  2006 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea 

functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice, 

coroborat cu prevederile art.185 alin.(1) si (8) din Legea nr.95/2006-republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

ART.1  

(1)Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului/examenului 

pentru ocuparea functiei de sef de sectie si sef de laborator, la Spitalul de Ortopedie si 

Traumatologie Azuga. 

(2) Concursul/examenul pentru ocuparea functiei de sef de sectie si sef de laborator din cadrul 

Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga se organizeaza de catre Managerul Spitalului. 

(3) Concursul se desfasoara la nivelul Spitalului cu respectarea prezentului regulament, in 2 

etape: 

 Etapa I-Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in 

publicatia de concurs, etapa eliminatorie; 

 Etapa II-Etapa de sustinere a probelor de evaluare: 

a. Interviul - sustinerea proiectului de management permite evaluarea capacitatii 

manageriale a candidatului, proba eliminatorie 

http://www.ortopedieazuga.ro/
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b. Proba scrisa- lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica 

postului, proba eliminatorie  

c. Proba clinica sau proba practica pentru medici se sustine in fata comisiei de 

examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist. In cadrul 

probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs 

inainte de inceperea probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte. 

(4) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului/examenului 

minimum 200 de puncte, iar la fiecare proba minimum de puncte prevazut in Metodologia 

privind calcularea punctajului pentru promovare, in caz contrar candidatul fiind eliminat din 

concurs chiar in lipsa unui contracandidat. 

(5) La punctajele obtinute in urma promovarii probelor prevazute la pct.(3) se va adauga un 

punctaj rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice, pe baza 

documentelor depuse de candidati la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme. 

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileste, in ordinea descrescatoare a mediilor, 

candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidatilor se face pe baza 

mediei obtinute la testul grila/ lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor, iar la mentinerea 

egalitatii, pe baza notei obtinute la interviul de selectie. 

 

CAPITOLUL 2 

Atributiile comisiei 

ART.4 

Comisia de concurs are urmatoarele atributii: 

a) stabilirea temelor cadru pentru proiectul de specialitate si a bibliografiei pentru concurs, 

precum si publicarea si afisarea acestora; 

b) elaborarea intrebarilor pentru lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor din legislatie 

specifica postului; 

c) studirea dosarelor de inscriere ale candidatilor; 

d) intocmirea listei candidatilor admisi la concurs; 

e) instruirea candidatilor inainte de inceperea probelor de evaluare privind regulile 

desfasurarii concursului; 

f) organizarea si desfasurarea probelor de evaluare; 

g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativa a probelor de evaluare si 

pentru finalizarea concursului; 

h) evaluarea candidatilor; 

i) inregistrarea contestatiilor candidatilor si predarea acestora, pe baza de proces-verbal, 

comisiei desemnate pentru solutionare; 

j) stabilirea clasificarii candidatilor; 

k) punerea la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor a tuturo documentelor 

necesare analizarii si solutionarii acestora. 
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ART.5 

Comisia de solutionare  a contestatiilor are urmatoarele atributii principale: 

a) Solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire  

la rezultatele finale ale concursului in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de 

depunere a contestatiilor. 

b) Transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate 

candidatilor, prin afisare la sediul si pe site-ul Spitalului, sectiunea „Birou de presa- 

Comunicate”. 

Comisa de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand rezultatul selectiei 

dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, in situatia in care: 

- candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in situatia contestatiilor 

formulate fata de rezultatul selectiei; 

- constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea 

scrisa; 

- constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului proiectului de specialitate; 

- ca urmare a recorectarii lucrarii de la proba scrisa, candidatul declarat initial „respins” 

obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea probei scrise. 

ART.6 

Secretarul comisiilor de concurs  si de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii 

principale: 

a) primeste dosarele de concurs ale candidatilor, respectiv contestatiile; 

b) convoaca membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a 

contestatiilor, la solicitarea presedintelui comisiei; 

c) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de 

solutionare a contestatiilor intreaga documentetie privind activitatea specifica a acesteia, 

respectiv procesul-verbal al selectiei dosarelor si raportul concursului; 

d) asigura afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, respectiv a 

rezultatelor eventualelor contestatii; 

e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna organizare si desfasurarea a 

concursului. 

 

CAPITOLUL 3 

Inscrierea candidatilor 

 

ART.7 

Pentru ocuparea functiei de sef de sectie si sef de laborator, concursul sau examenul se 

organizeaza la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, de catre managerul spitalului. 

 Inscrierea candidatilor se face la sediul Spitalului, intr-un interval care se incheie conform 

datei stabilite in anunt. 
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ART.8 

(1) La concurs/examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile 

generale si specifice. 

(2) Criteriile generale sunt urmatoarele: 

a) Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul 
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile 
stabilite la art.5. lit.b), li.c) sau lit.d)- din Ord.nr.1406/2006, cu modificările și completările 
ulterioare,  nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea functiei de sef de 

sectie si sef de laborator; 

b) Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioada mai mare de 5 ani consecutivi pierd 

dreptul de practica medicala si pot participa la concursul sau la examenul de ocupare a functiei de 

sef de sectie sau sef de laborator numai dupa redobandirea dreptuluide exercitare a profesiei, 

obtinut in conditiile legii. 

(3) Criteriile specifice sunt urmatoarele: 

a) La concursurile sau examenele pentru ocuparea functiilor de sef de sectie, sef de laborator (cu 

exceptia laboratorului de analize medicale) si de sef de serviciu se pot prezenta medici cu o 

vechime de cel putin 5 ani in specialitatea respectiva, specialitate pe care o practica in mod curent 

si in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice (vechimea in specialitate 

decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist). 

b) La concursurile sau la examenele pentru ocuparea functiei de sef de laborator analize medicale 

se pot prezenta medici primari si/sau specialisti cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea 

medicina de laborator, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin 

ordin al ministrului sanatatii publice, precum si biologi, biochimisti si chimisti cu cel putin 5 ani 

in specialitatea respectiva. Unitatile sanitare care organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de 

sef de laborator analize medicale vor stabili categoria profesionala - 

medici/biologi/biochimisti/chimisti -, care se poate prezenta la concurs. 

 

c)Vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca specialist. 

(4)     Pentru functiile de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu, publicate la concurs si 

ramase neocupate, managerul spitalului public numeste pe o perioada de pana la 6 luni o alta 

persoana care indeplineste conditiile stabilite prin prezentele norme pentru ocuparea functiilor 

de sef de sectie, sef de laborator si sef de serviciu. 

(5)     Contractul de administrare inceteaza in urmatoarele cazuri: 

   a) la incetarea termenului pentru care a fost incheiat contractul de administrare; 

  b) nerealizarea indicatorilor specifici de performanta o perioada de minimum un an din motive 

imputabile acestuia; 

  c) prestatia in functia de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu nu este conforma cu 

normele metodologice sau deontologice, ca urmare a sesizarii autoritatii de sanatate publica, a 

Colegiului Medicilor din Romania sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii 

Publice; 

  d) neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de administrare; 

  e) acordul de vointa al partilor semnatare a contractului de administrare; 

  f) aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, prevazuta de lege; 
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  g) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca; 

  h) implinirea varstei de pensionare prevazute de lege. 

 

 

ART.9 

Dosarul de inscriere 

(1)Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente: 

 a) cererea în care se menționează funcția pentru care doresc să concureze; 

 b) copia xerox a diplomei de studii; 

 c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; 

 d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexă la prezențele norme; 

 e) declarația pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat 
penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să concureze; 

f) declarația pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de 
incompatibilitate; 

 g) certificatul privind starea de sănătate; 

h)dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de către conducerea 
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România; 

i) copia xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor 
din România; 

j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate 
și vechimea în specialitate; 

k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/ laboratorului ; 

 l) chitanță de plata a taxei de concurs 150 lei. 

Taxa de concurs este de 150 lei si se va achita la casieria spitalului. 

(2) Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs conform calendarului de 

inscriere. 
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(3) Copiile de pe actele continute de dosarul  de inscriere se prezinta insotite de documentele 

originale, care se certifica pentru confrmitate cu originalul de catre secretarul comisiei de 

concurs. 

Rezultatele analizarii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii in termen de doua zile lucratoare de 

la data incheierii inscrierii. 

(4) Pentru dosarele respinse se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. 

(5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (4) dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte. 

(6) Contestatiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la autoritatea in a carei 

subordine se afla unitatea sanitara publica, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Raspunsul la 

contestatie se comunica in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii acesteia. 

 (7) Lista cuprinzand candidatii inscrisi la concurs, precum si dosarele depuse de acestia se 

prezinta presedintelui comisiei de examinare de catre managerul unitatii sau de catre 

reprezentantul legal al acestuia. 

 

ART.10 

(1) Dosarele de inscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs pana la termenul 

stabilit pentru finalizarea inscrierilor, care nu poate fi mai tarziu de 5 zile lucratoare inainte de data 

sustinerii concursului. 

(2) In prima zi lucratoare, dupa incheierea termenului de inscriere, se intruneste comisia de 

concurs care verifica/studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare candidat rezultatul, prin 

inscrierea mentiunii „Admis” sau „Respins” 

(3) Rezultatele analizarii dosarelor se afiseaza la sediul spitalului in termen de 2 zile 

lucratoare de la data incheierii inscrierii, la sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga 

si pe site la sectiunea „Comunicate”. 

(4) Pentru dosarele respinse se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. 

(5) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (4) dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte. 

(6) Contestatiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la autoritatea in a carei 

subordine se afla unitatea sanitara publica, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Raspunsul la 

contestatie se comunica in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii acesteia. 

 

CAPITOLUL 4 

Desfasurarea concursului propriu-zis 

 

ART.11 

Desfasurarea  concursului pentru ocuparea functiilor vacante de sef de sectie si sef de laborator 

va consta in urmatoarele probe:   interviu-sustinerea proiectului de management,     proba scrisă , 

proba clinica sau practică, sustinute in ordinea mentionata. 

ART.12 

Interviul - sustinerea proiectului de management permite evaluarea capacitatii manageriale a 

candidatului si are urmatoarele caracteristici: 
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   a) este obligatoriu; 

   b) se sustine la nivelul unitatii care a publicat functia la concurs; 

   c) este eliminatoriu; 

   Proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție sau șef de 
laborator se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006-republicată, privind reforma 
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și legislația secundară aferentă  

  

    Proba scrisa consta in alegerea prin tragere la sorti a 10 titluri din tematica anuntata prin 

publicatia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislatia sanitara, si are 

urmatoarele caracteristici: 

   a) este obligatorie; 

   b) este secreta; 

   c) este eliminatorie; 

    

     Comisia de concurs elaboreaza intrebarile pentru lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor 

in ziua sustinerii probei, pe baza bibliografiei. 

     Intrebarile se elaboreaza astfel incat: 

a) continutul sa fie clar exprimat; 

b) formularea sa fie in stricta concordanta cu bibliografia stabilita pentru concurs; 

c) sa acopere o arie cat mai extinsa a bibliografiei pentru concurs; 

d) sa poata fi rezolvate in timpul stabilit. 

Proba scrisa se desfasoara pe durata a trei ore. 

      Proba clinica sau proba practica pentru medici se sustine in fata comisiei de examinare pe 

baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.  

 

ART.13 

(1) Inainte de inceperea rezolvarii celor 10 subiecte propuse de comisia de examinare, 

candidatii vor completa: numele si prenumele, care se va secretiza prin lipire, se va aplica 

stampila institutiei si semnatura presedintelui comisiei de concurs. 

(2) Persoanele care au participat la elaborarea subiectelor si sigilarea lucrarilor nu pot sa 

paraseasca spatiile in care s-au desfasurat aceste activitati pana la inceperea probei, 

(3) La finalul probei scrise candidatii vor preda pe semnatura lucrarea, consemnandu-se in 

procesul-verbal intocmit cu acest scop ora de predare a lucrarii scrise. 

 

ART.14 

Pentru rezolvarea lucrarii scrise candidatii folosesc numai pasta de culoare albastra. Orice alta 

culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv. 

ART.15 

(1) Punctaj 

Proba scrisa- in cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind 

notat intre 0-10 puncte, conform baremului intocmit de comisia de examinare inainte de 
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inceperea corectarii, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, in caz contrar 

candidatul fiind eliminat din concurs chiar in lipsa unui contracandidat. 

 

Proba clinica sau proba practica- in cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, 

conform baremului stabilit de comisia de concurs inainte de inceperea probei, punctajul minim de 

promovare fiind de 50 de puncte. 

(2) Rezultatul testului-grila/lucrarii scrise se afiseaza pe site si la sediul Spitalului de 

Ortopedie si Traumatologie Azuga, in termen de 3 ore de la finalizarea probei. 

 

ART.16 

Interviul-sustinerea proiectului management 

(1) Proiectul de specialitate reflecta modul in care candidatul analizeaza si propune solutii de 

rezolvare a temei date. 

(2) Candidatii isi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de 

comisia  

de concurs, prin publicatia de concurs si il depun odata cu inscrierea la concurs. 

Tema aleasa de candidat pentru proiectul de specialitate vizeaza Spitalul. Informatiile necesare 

pentru realizarea proiectului sunt libere la publicare si pot fi obtinute in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. 

(3)  Candidatii isi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de 

concurs, prin publicatia de concurs si il depun odata cu inscrierea la concurs. 

(4) Proiectul de specialitate trebuie  sa fie realizat individual  de catre candidat, sa rezolve 

problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu 

fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere. 

(5) Interviul- sustinerea proiectului de management permite evaluarea capacitatii manageriale 

a candidatului si are urmatoarele caracteristici: 

- in cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 50 de 

puncte pentru promovare, in caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar in lipsa 

unui contracandidat. 

- proiecte sunt evaluate de comisia de concurs la data stabilita pentru sustinerea probei. 

- fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de catre comisia de concurs. 

- la notarea proiectului de management se pot acorda maxim 100 de puncte, rezultate ca 

media aritmetica a notarilor acordate de fiecare evaluator. 

- plagiatul se va sanctiona cu eliminarea candidatului din concurs. 

- grila de punctare a proiectului de management este elaborata de comisia de concurs, se 

publica pe site-ul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga si se afiseaza la sediul 

acestuia, dupa incheierea perioadei de inscriere a candidatilor. 

(6) Evaluarea si sustinerea proiectului de specialitate se fac in plenul comisiei de 

concurs/examen pe durata a maximum 30 de minute. Aceasta durata poata fi suplimentata de 

presedintele comisiei de concurs in cazul in care se pun intrebari suplimentare. 

(7) In urma sustinerii orale a proiectului de specialitate, evaluarii continutului si a 

raspunsurilor date la intrebarile comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acorda cate o 

nota. Nota finala, cu doua zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de 

concurs. 
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ART.17 

(1) Proba clinica sau practica pentru medici se sustine in fata comisiei de concurs pe baza 

metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist. In cadrul probei se pot acorda 

maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs inainte de inceperea 

probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte. 

(2) Notarea la proba clinica sau practica a candidatilor se face cu respectarea baremului 

elaborat de comisia de concurs si aprobat de presedintele comisiei de concurs. 

 

ART.18 

La punctajele obtinute in urma promovarii probelor prevazute la art. 12 se va adauga un punctaj 

rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice, pe baza documentelor depuse 

de candidati la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme. 

 

ART.19  

(1) Dupa desfasurarea tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au obtinut 

minimum 200 de puncte. 

(2) Dupa intocmirea clasificatiei, conform inscrierii candidatilor pe functii, se stabilesc candidatii 

care vor ocupa functiile pentru care au fost declarati reusiti, in ordinea descrescatoare a 

punctajului obtinut. 

  

   CAPITOLUL 5 

  Dispozitii finale 

  

 ART.20 

 (1) La numirea in functia de sef de sectie sau sef de laborator candidatii declarati reusiti vor 

incheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durata de 4 

ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatori specifici de performanta. Contractul de 

administrare poate fi prelungit si poate inceta inainte de termen, in principal, in cazul 

neindeplinirii indicatorilor specificI de performanta. Pe perioada existentei contractului de 

administrare eventualul contract individual de munca incheiat cu o alta institutie publica din 

domeniul sanitar se suspenda. 

 (2) Continutul contractului de administrare si metodologia de incheiere a acestuia sunt stabilite 

prin ordin al ministrului sanatatii publice. Daca seful de sectie selectat prin concurs se afla in 

stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa le inlature in termen de 

maximum 30 de zile, sub sanctiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare. 

  

ART.21  
Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei de sef de sectie si sef de laborator se 

organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la publicarea anuntului. 

 

ART.22   

Dispozitiile cuprinse in prezentele norme se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
ART.23 
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(1) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia 

interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatia se solutioneaza de 

comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretariatul 

comisiei de concurs/examen. 

(2) Candidatii declarati admisi la concursul sau la examenul de ocupare a functiei de sef de 

sectie sau sef de laborator sunt numiti in functie prin decizie emisa de managerul spitalului, pe 

baza validarii rezultatelor concursului sau examenului de catre autoritatea in a carei subordine se 

afla unitatea sanitara publica. 

(3) Dupa finalizarea etapelor de concurs se intocmeste clasificarea candidatilor care au 

promovat toate probele de evaluare si au obtinut media finala de cel putin 200 de puncte. 

(4) Se declara admis candidatul care s-a clasat pe primul loc in urma sustinerii concursului 

pentru ocuparea functiei de sef de sectie  sau sef de laborator. 

 

ART.24 
(1) Candidatii reusiti la concurs, care nu ocupa functia in termen de 15 zile, pierd dreptul 

castigat prin concurs. In cazul in care neprezentarea se datoreaza unor situatii obiective 

(probleme de sanatate, cursuri-stagii in strainatate, deces in familie, etc.), unitatea poate prelungi 

termenul de prezentare cu 15 zile. 

(2) In cazul neocuparii functiei in situatiile prevazute la alin.(1), va fi declarat admis 

urmatorul candidat din lista de clasificare a candidatilor promovati. 

 

ART.25 

Dosarele de inscriere, lucrarile scrise ale candidatilor, precum si toate documentele intocmite 

pentru organizarea si desfasurarea concursului se pastreaza in arhiva Spitalului de Ortopedie si 

Traumatologie Azuga si au regimul documentelor de personal. 

 

ART.26 

(1) In cazul in care, de la data anuntarii concursului si pana la afisarea rezultatelor finale ale 

acestuia, managerul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga, care organizeaza concursul, 

este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea 

concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. In cazul in care se constata 

ca nu  au fost respectate prevederile legale sau cand aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu 

incadrarea in termenele procedurale prevazute de lege, desfasurarea concursului va fi suspendata. 

(2) Suspendarea se dispune de catre managerul spitalului, dupa o verificare prealabila, in 

regim de urgenta, a situatiei in fapt sesizate, daca se constata existenta unor deficiente in 

respectarea prevederilor legale. 

(3) Sesizarea poate fi facuta de catre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de 

solutionare a contestatiilor, de catre oricare dintre candidat sau de catre orice persoana interesata. 

(4) In situatia in care, in urma verificarii realizate potrivit alin.(1), se constata ca sunt 

respectate prevederile legale privind organizarea si desfasurarea concursului, acesta se desfasoara 

in continuare. 

 

ART.27 

In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii concursului: 

a) Concursul se amana pentru o perioada de maximum 15 zile lucratoare; 

b) Se reia procedura de organizare si desfasurare a acestuia daca amanarea nu poate fi 

dispusa conform lit.a) 
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In situatia constatatii necesitatii amanrii concursului, spitalul are obligatia: 

- anuntarii, prin aceleasi mijloace de informare, a modificarilor intervenite in desfasurarea 

concursului; 

- informarii candidailor ale caror dosare au ost inregistrate, daca este cazul prin orice mijloc 

de informare care poate fi dovedit. 

 

ART.28 

Candidaturile inregistrate la concursul a carui procedura a fost suspendata sau amanata se 

considera valide daca persoanele care a depus dosarele de concurs isi exprima in scris intentia de 

a participa din nou la concurs la noile date. 

 In situatia in care, la reluarea procedurii de concurs, in dosare exista documente a caror 

valabilitate a inceta, candidatii au posibilitatea de a le inlocui pana la data emiterii actului 

administrativ de numire. 

 

ART.29 

In cazul in care la concursul organizat in vederea ocuparii unui post de sef de sectie si sef de 

laborator nu s-au prezentat cel putin 2 candidati, incadrarea postului se face prin examen. 
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   ANEXA 

  la norme 

  

    METODOLOGIE 

privind calcularea punctajului la concursul ori examenul pentru 

ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef 

de serviciu din unitatile sanitare publice 

  
   1. Interviu - sustinerea proiectului de management care sa permita evaluarea capacitatii 

manageriale a candidatului 

    

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.           Interviu - sustinerea proiectului de management               Punctaj 

crt.  care sa permita evaluarea capacitatii manageriale a candidatului 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 1.   Eliminatoriu, fiind obligatorie obtinerea a minimum 50 de puncte  0-100 de puncte 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  

   2. Proba scrisa 

    

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.                             Proba scrisa                                Punctaj 

crt. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 1.   Eliminatorie, fiind obligatorie obtinerea a minimum 70 de puncte  0-100 de puncte 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  

   3. Proba clinica sau practica 

    

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.                      Proba clinica sau practica                           Punctaj 

crt. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 1.   Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte                 0-100 de puncte 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  

   4. Analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice 

    

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.      Analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice          Punctaj 

crt. 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 1.   Rezidentiat prin concurs in specialitatea pentru care candideaza    10 puncte 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 2.   Titlul de specialist                                                5 puncte 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 3.   Gradul de primar/principal                                          10 puncte 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 4.   Doctorat                                                            10 puncte 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 5.   Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul Universitatii 

      de Medicina si Farmacie sau de Academia de Stiinte Medicale)        5 puncte 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 6.   A doua specialitate confirmata prin ordin al ministrului sanatatii 

      publice                                                             2 puncte 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 7.   Fiecare atestat obtinut                                             1 punct 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 8.   Activitatea stiintifica dovedita: 

      - numarul de lucrari publicate ca prim autor                        0,5 puncte/lucrare 

      - numarul de carti publicate                                        2 puncte/carte 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 9.   Activitatea de organizare (minimum un an): 

      - director de spital sau de alte unitati sanitare                   5 puncte 

      - autoritate de sanatate publica                                    7 puncte 

      - Ministerul Sanatatii Publice (sau alte unitati ale Ministerului 

        Sanatatii Publice cu rol de management sanitar sau educational 
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        la nivel national)                                                10 puncte 

      - medic sef ambulatoriu de specialitate                             2 puncte 

      - sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu                  2 puncte 

      - atestat in managementul serviciilor de sanatate                   10 puncte acordate 

                                                                          in plus fata de 

                                                                          cele prevazute la 

                                                                          nr. crt. 7 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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