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CALENDARUL OCUPARII PRIN CONCURS A FUNCȚIEI DE ȘEF SECȚIE, 
SECTIA  RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE 

 
 
 

Nr.crt Etapa concurs/examen Perioada 
de 
îndeplini
re 

Baza legala conf. Ord.1406/2006 

1. Publicare anunt Viata 
medicala 

      nr.4/29.01.2021 

29.01.2021 
 
 

Cu minim 30 zile inainte de data 
fixarii concursului 

2. Publicare anunt site spital 29.01.2021 
9.11.2019 

Dupa aparitia in Viata medicala 

3. Depunere dosar 
concurs/examen 

29.01.2021-
15.02.2021 

 

În termen de 15 zile de la data publicarii 
in Viata Medicala 

4. Selectia dosarelor 16.02.2021 În termen de maxim 2 zile lucratoare de 
la data încheierii înscrierii. 

5. Completare dosare 
incomplete 

22.02.2021 În termen de 5 zile lucrătoare de la 
afișarea dosarelor respinse  

6. Depunere contestații 
privind respingerea 

dosarelor de concurs la 
autoritatea în a cărei 

subordine se află unitatea 
sanitară publică 

23.02.2021 În termen de 24 de ore de la data afişării. 

7. Solutionarea contestatiilor 
privind respingerea 
dosarelor de concurs 

26.02.2021 În termen de 3 zile lucrătoare de la data 
depunerii contestațiilor 

8. Constituirea comisiilor de 
examinare 

01.03.2021 Dupa expirarea termenului de înscriere 
se constituie comisiile de examinare 
formate din : 
Preşedinte – directorul medical al unităţii 
sanitare publice; 
Membru:- medic primar în specialitatea 
respectivă; 
Membru: medic primar/specialist din 
unitatea sanitară publică respectivă; 
Membru: medic primar din specialitatea 
respectivă, desemnat de  colegiul 
medicilor la nivelul colegiului teritorial 
sau al  Colegiului  Medicilor 
Municipiului Bucureşti; 
Membru: - reprezentantul autorităţii în a 
cărei subordine se află unitatea sanitară 
publică; 
Secretar:- medic. 



9. Aprobarea comisiilor de 
examinare 

     04.03.2021 Componenţa comisiilor de examinare se 
aprobă de autoritatea în a cărei subordine 
se află unitatea sanitară publică, la 
propunerea acesteia 

10. Susținerea interviului - 
susţinerea proiectului de 

management 

05.04.2021, 
 ora 1100 

Pentru proba interviu - susţinerea 
proiectului de management care   să 
permită evaluarea capacităţii manageriale 
a candidatului, comisia de examinare va fi 
formată din comitetul director al unităţii 
sanitare publice. 
În cadrul probei se pot acorda maximum 

100 de puncte, fiind necesare minimum 
50 de puncte pentru promovare, în caz 
contrar 
candidatul fiind eliminat din concurs chiar 
în lipsa unui contracandidat 

11. Afișarea rezultatelor 
interviului - susţinerea 

proiectului de 
management 

05.04.2021 , 
ora 1400 

 

12. Depunere contestatie pt 
proba de interviu 

06.04.2021, 
ora 1400 

 

 

13. Rezultate finale pt proba 
de interviu 

07.04.2021, 
ora 1400 

 

14. Susținerea probei scrise 
pentru toate funcțiile scoase 

la concurs 

08.04.2021,  
intre orele 1100-

1400 

Proba scrisă constă în alegerea prin tragere 
la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată 
prin publicaţia de concurs, din care 
comisia va formula 10 subiecte din 
legislaţia sanitară. 
În cadrul probei se pot acorda maximum 

100 de puncte, fiecare subiect fiind notat 
între 0 - 10 puncte, conform baremului 
întocmit de comisia de examinare înainte 
de începerea corectării, fiind necesare 
minimum 70 de puncte pentru 
promovare, în caz contrar candidatul fiind 
eliminat din 
concurs chiar în lipsa unui contracandidat. 

15. Afișarea rezultatelor la 
proba scrisă 

08.04.2021, 
ora 1500 

 

16. Depunere contestatie pt 
proba scrisa 

09.04.2021, 
 ora 1500 

 

17. Rezultate finale pt proba 
scrisa 

12.04.2021,  
ora 1500  

 



18. Susținerea probei clinice/ 
operatorii 
 

13.04.2021 
începând cu ora 

1100 

Proba clinică sau proba practică pentru 
medici se susţine în faţa comisiei de 
examinare pe baza metodologiei stabilite 
pentru obţinerea titlului de medic 
specialist. În cadrul probei se pot acorda 
maximum 100 de puncte, conform 
baremului stabilit de comisia de concurs 
înainte de începerea probei, punctajul 
minim de promovare fiind de 50 de 
puncte. 
La concursul de şef de secţie cu profil 
chirurgical proba clinică este proba 
operatorie pe bolnav. Responsabilitatea 
actului chirurgical revine medicului primar 
desemnat de colegiul medicilor teritorial. 
La punctajele obţinute în urma promovării 
probelor se va adăuga un punctaj rezultat 
din analiza şi evaluarea activităţii 
profesionale şi ştiinţifice, pe baza 
documentelor depuse de candidaţi la 
dosar, conform prevederilor anexei la 
prezentele norme. 

19. Afișarea rezultatelor la 
probei clinice/operatorii 

13.04.2021, 
 ora 1500 

 

20. Afișarea rezultatelor 
finale la  examen, 

dupa cele 3 probe 

13.04.2021,  
ora 1500 

După desfăşurarea tuturor probelor vor fi 
declaraţi promovaţi candidaţii care au 
obţinut minimum 200 de puncte. 
Rezultatul concursului se consemnează 
într-un proces-verbal şi se aduce la 
cunoştinţă candidaţilor prin afişare la 
sediul comisiei de concurs sau de examen, 
în termen de 24 de ore de la terminarea 
concursului 

21. Depunerea contestațiilor 
privind rezultatele finale 
ale examenului la sediul 
comisiilor de examinare 

14.04.2021, 
 ora 1500 

În termen de 24 de ore de la afișarea 
rezultatelor finale 

22. Soluționarea contestațiilor de 
către comisiile de 

examinare 

15.04.2021,  
ora 1500 

În termen de 24 de ore de la depunerea 
contestațiilor 

23. Prezentarea procesului 
verbal cu rezultatele finale 
ale examenelor la Consiliul 

Local Azuga  pentru 
validare 

19.04.2021,  
ora 1500 

Candidaţii declaraţi reuşiţi la examenul de 
ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de 
laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în 
funcţie prin dispozitie emisă de 
managerul spitalului, pe baza validării 
rezultatelor concursului sau examenului de 
către autoritatea în a cărei subordine se 
află unitatea sanitară publică. 

 
 
 
                  MANAGER,     DIRECTOR MEDICAL   
CONS.JUR.PANDELE VICTOR DINU                                      DR.TOCARU IURIE   
       

                  


