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CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

in conformitate cu prevederile Legii nr. 9512006 privin,J reforma in domeniul sln6tdtii, cu

modificlrile qi completirile ulterioare, gi ale Ordinului nr. 28412A07 privind aprobarea Metodologiei-

Cadru de organizare gi desfEEurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcfiei specifice

comitetului director in spitalele publice, modificat prin ordinul nr. 95412017, Spitalul orEgenesc

S6ngeorgiu de p6dure organizeazdconcurs/examen pentru ocuparea lunctiei specifice comitetului director

al unit6lii, dupi cum urmeazS:

Director medical (1 post)

La concurs/examen se pot inscrie candidalii care indeplinosc, cumulativ, criiterile generale 9i

specifice:

Criterii generale:

- au domiciliul stabilin Rominia;

- nu au fost condamna[i definitiv pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanit6lii, contra statului

ori contra autoritatii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicdinfbptuirea justifiei,

de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni sdvdrgite cu inten{ie, care i-ar face

incompatibili cu exercitarea func(iei, cu exceptia situa(iei in care a intervenit reabilitarea;

- au o stare de s6n6tate corespunzdtoare postului pentru care candideazd,alestatdpebazaadeverinlei

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;

- nu au vdrsta de pensionare, confortnprevederilor legale in viigoare.

Criterii specifice:

- sunt absolvenli de inv6lam6nt universitar de lung6 duratS, cu diplom[ de licen(d sau echivalenti in

domeniul medicinS, specializarea medicin6;
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- sunt confirmali cel pufin medic specialist;

- au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectivI;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sI con(ind urmdtoarele documente:

a) cererea de inscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenlE sau de absolvire, dupd caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f; adeverinl a care atestl vechimea in gradul profesional sau in speoialitatea studiilor, dupd caz;

g) cazieruljudiciar;

h) declarafia pe propria raspundere cd nu a desfdgurat activitati de polilie politici, aga cum este definiti

prin lege;

i) adeverinfd medical6 care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni anterior

derularii concursului de c6tre medicul de familie al candidatului sa.u de cdtre unitdtile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate;

Copiile de pe actele prevdzute mai sus se prezintd insotite de documentele originale, care se

certifica pentru conformitate cu originalul de cdtre secretarul comisiiei de concurs'

Rezultatele selectiei dosarelor se afigeazd la sediul SpitaluLl OrSgenesc Sdngeorgiu de P[dure, pe

site-ul unitAtii prin inscrierea mentiunii ,,ADMIS" sau ,,RESPINS"'

Candidalii al c[ror dosar de inscriere a fost respins pot depurne contesta(ie in cel mult 24 de ore de

la data comunic6rii rezultatului verificdrii. Contestafia se solulioneazdin termen de24 de ore de la data

depunerii de cltre comisia de solulionare a contestafiilor.

ConcursuVexamenul pentru ocuparea func{iei de director medical al unittr{ii se va organiza

in data de 10.08.2022,ora 10:00 - proba scris5, respectiv data de 11.08.2022, ora 10:00 - sus(inere
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orall a proiectului de specialitate, ora 13:00 - interviul de selec(ie, la sediul Spitalului OrdEenesc

Sdngeorgiu de Pddure, P-!a Rhedey Claudia nr. 9.

Dosarul de inscriere va fi depustr la secretarul comisiei dr: concurs (la serv. RUNOS al Spitalul

Oriqenesc Singeorgiu de P6dure) de la apri{ia acestui anun{ pinEL la data de 02.08.2022, intre orele:

8:00-15:00.

Pentru detalii suplimentare va puteti adresa la nr. de telefon 0265-578168, serviciul RUNOS la

secretarul comisiei de concurs, la adresa de mail office@,spitalsgp.ro, pe site-ul

unitalii www.spitalsgpadure.ro gi sunt afigate la sediul spitalului.

Manager,

Ec. Kovacs Denisa Aneta

ffi
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Calendarul de organizare a concursuluUexamenului

pentru ocuparea func{iei de directolr medical

02.08.2022. ora 15:00 - Termenul limitd de inscriere a candidalilor (de luni pdnd vineri ora 8:00-

l5:00);

03.08.2022. ora 12:00 - Afiqarea rezultatului selectdrii dosarelor de inscriere Ia sediul Spitalului

Ordqenesc Sdngeorgiu de Pddure, pe site-ul www.spitalsgpadure,gQ;

04,08.2022, ora 12200 - Depunerea contestatiilor, la sediul spitalului privind rezultatul selecliei;

05.0g.2022. ora 12.00 - Afiqarea rezultatului contestaliilor privind respingerea dosarelor la sediul

Spit.otutui OrdEenesc Sdngeorgiu de Pddure pe site-ul www.spita$gpadure.ro;

10.0g.2022. ora 10.00 - Susfinerea testului - gril6 / lucrare scrisd de verificare a cunoqtinlelor din

I"g"t"lt" rp*tf*A p"stlului, la sediul Spitalului Or6genesc Sdnge,crgiu de P[dure;

11.0g.2022. ora 10:00 - Suslinerea proiectului de specialitate pe o temd din domeniul de activitate a

postului;

11.08.2022, ora 13.00 - Interviul de seleclie;

11.0g.2022. ora 15.00 - Afigarea rezultatelor concursului la sediul Spitalului ordqenesc Sangeorgiu

de Pddure, pe site-ul www.spitalsgpadure.ro;

12.08.2022. ora l5:00 - Depunerea contestaliilor;

16.0g.2022. ora l5;00 - Solulionarea contestafiilor qi af,rqarea rezultatelor finale ale concursului la

@sc Sangeorgiu de Pddure, pe site-ul www6pitalsgpadure'ro.

.l6
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BIBLIOGRAFIB

pentru ocuparea functiei de director: medical

1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma in dorneniul sAndtAtii, cu modific[rile 9i

completari le u lterioare;

o Titlu II-Programele nalionale de sinitate

o Titlu VII-Spitalele

o Titlu Xll-Exercitarea profesiei de medic.

Romdnia

o Titlu XVl-R6spunderea civila a personalului medical Ei a furnizorului de produse qi servicii

medical, sanitare gi farmaceutice.

2.Legeanr. 53 din24 ianuarie 2003 - Codul Muncii, cu modificar:ile si completarile ulterioare;

3. Hotlr6re nr. l40lz0lg pentru aprobarea pachetelor de s;ervicii gi a contractului-cadru care

reglementeazd condiliile acordarii asistenfei medicale, a medicame:ntelor gi a dispozitivelor medicale in

cadrul sistemuluide asigur[ri sociale de sandtate pentru anii 2018-2:019;

4. Ordinul nr. 3g7lg36 din 27 martie 2018, privind aprobarea \lormelor metodologice de aplicare in

anul 201 g a Hot6r0rii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea parchetelor de servicii 9i a Contractului-

cadru care reglem enteazd condiliile acordarii asistenlei medicale, a medicamentelor 9i a dispozitivelor

medicalein cadrul sistemului de asigurdri sociale de slndtate pentru anii 2018-2019;

5. Ordinul nr. g14 din 26 iulie 2006, pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie s6

indeplineasc6 un spital in vederea oblinerii autoriza(iei sanitare de funclionare' cu modificarile

completarile ulterioare;

6. Ordinul nr,446din lg aprilie 2ol1,privind aprobarea Stanrjardelor, Procedurii 9i metodologiei de

evaluare gi acreditare a spitalelor;

Organizarea gi fi.rnclionarea Colegiului Medicilor din

le

si
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7. Ordinut nr. 921 din 27 iulie 2006, pentru stabilirea atribut|iilor comitetului director din cadrul

spitalului public

8. Ordinul nr. 870 din I iulie 2004, pentru aprobarea Regulramentului privind timpul de munc6,

organizarea gi efectuarea gdrzilor in unit6lile publice din sectorul sianitar, cu modificarile si completarile

ulterioare;

g.Ordinul nr. 1101 din 30 septembrie2016 privind aprobareaNormelor de supraveghere, prevenire 9i

control al infecliilor nosocomiale in unitdlile sanitare;

10. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - drepturile pacientului qi Normele de aplicare Ordinul nr.

t4t0l20t6;

11. Legea nr.346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru acr;idente de muncd 9i boli profesionale,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

12. Ordinul nr. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor rndsuri de eficientizare a activitalii la

nivelul asistenlei medicale ambulatorii in vederea cregterii calita;ii actului medical in cadrul sistemului

de asiguriri sociale de s6n[tate;

13. Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind condrucerea gi organizarea unitalilor 9i

compartimentelor de primire urgenfelor, cu modificlrile gi complethrile ulterioare;

14. Ordinul nr. 1059 din 2 septembrie 2009 privind aprobarea ghidurilor de practic[ medicald;

lS. Ordinul nr. 1502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea cornponen{ei gi a atribuliilor Consiliului

etic care funclioneaza in cadrul spitalelor publice;

Page 2 of 2

ANlrffi$



unitato aflatii in
PROCES DEACR]ADITARE

SIITAL oRAgENEsc sANcpoRGIru tp pAouRp
Sdngeorgiu de Pidure, Piafa Rhedey Nr. 9, Cod 547535

Telefon 0265-57 81 68, Fax 0265 -57 8516,
E-mai I : censans gp@yahoo. com, www. Writal s gpadure.ro

Cod Fiscal: 4323314

TEME.CADRU
pentru proiectul de specialitate in vederea ocuplrii func{iei de director medical

l. Organizarea activitdlii medicale in vederea acreditdrii sp:italului.

2. Propunere de reorganizare a spitalului pentru creqterea rertei de ocupare a paturilor gi ICM.

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

Candidatii aleg una din temele cadru afiqate gi de:zvoltd un proiect de management,

realizat individual, pentru proiectul/lucrarea de specialiterte din cele stabilite de comisia de

concurs, prin publicalia de concurs, qi il depun odatd cu inscrierea la concurs.

intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe <;ellculator cu fonturi de 14, la un

rand, conform structurii propuse mai jos:

A. Descrierea situaliei actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, otrlortunitati 9i amenintlri;

C. ldentificarea problemelor critice;
D. Selec{ionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegr:rii fEcute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema priLoritar6 identificatd:

1.Scop;
2.Obiective - indicatori;
3.Activitdti:

a)definire;
b)incadrare in timP - grafic Gantt;
c)resurse necesare - umane, materiale, financiare;

d) responsabilitati;
4. Rezultate agteptate;

5. Monitortzare - indicatori;
6. Evaluare - indicatori'

Grila de evaluare proiect de specialitate
Punctaj maxim
A. Descrierea situaliei actuale a spitalului - 2,5 p

B. Analiza SWOT a spitalului - I P

C. ldentificarea problemelor critice - 2 p

D. Selectionarea unei probleme critice - 1 p
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E. Dezvoltarea proiectului pe problema prioritara - 2,5 p
- scop - 0,25 p
- obiective - 0,25 p

- definire activit6ti - 1 p.
- rezultate - 0,5 p
- monitorizare indicatori - 0,5 p

F. Redactarea proiectului - 1 p
- scris cu font 14 - 0,25 p
- distanta dintre rdnduri este - 0,25 p
- numdrul de pagini este 8-10 - 0,50 p

Manager,
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DECIZIA

Nr.42119.07.2022

Subsemnata Kovacs Denisa Aneta, managerul Spitalului OrS.qenesc Sdngeorgiu de P6dure, numit
prin Dispozilia Primarului Origenesc Sdngeorgiu de P[dure rrr. 92109.05.2022 privind numirea

managerului Spitalului Ordgenesc Sdngeorgiu de Pddure gi incheierea pe duratd determinat6 (4 ani) a

contractului de management cu cdEtigdtorul concursului organizat pentru ocuparea funcliei de manager

al Spitalului Ord;enesc SAngeorgiu de Pddure;

in conformitate cu prevederile OMS nr. 28412007 si ON4S nr.95412017 privind aprobarea

Metodologiei-cadru de organizare gi desldgurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcliilor

specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificdrile Ei completirile ulterioare;

DISPTIN:

Art. l. Se aprobd cu data prezentei Metodologia priiv'ind organizarea 9i desftgurarea

concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director al Spitalului

Ordqenesc Sdn georg iu de P[dure, anex6 la pr ezenta Decizie.

Art.2. Metodologia se afigeazd pe site-ul Spitalului Ordgenesc Sdngeorgiu de Pddure'

Art. 3. Pentru indeplinirea dispoziliei se insdrcineazd responsabila RUNOS.

Manager,

Kovacs Denisa Aneta

(ffi W",n
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AnexI la Decizia nr. 42119.07.2022

Aprobat,

Manager,

Kovacs Denisa Aneta

METODOLOGIA

PRIVIND PROCEDURA DE DESFA$URARE A CONCUR|.SIULUI ORGANIZAT PENTRU

OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR MEDICAIL, DIRECTOR FINANCIAR-
CONTABIL DIN CADiUL COMITETULUI DIREC'TOR,AL SPITALULUI ORA$ENESC

SANGEORGIU DE PADURE;

Spitalul Oragenesc S6ngeorgiu de Pddure, in conformitate cu prevederile art. 183 alin. 1 9i I din

TITLUL VII - SPITALE din Legea nr.9512006-privind reforma in domeniul slndtdtii cu modificdrile gi

completdrile ulterioare gi aA. 2 alin, I din OMS nr.28412007 prirrind aprobarea Metodologiei-cadru de

orga,nizare gi desf6qurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea func(iilor specifice comitetului

director din spitalele publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, organizeazl concurs pentru

ocuparea func(iei de director medical, dupd cum urmeaz6:

Concursul se va desf6gura la sediul instituliei situate Spitalului Ordgenesc Sdngeorgiu de Pddure,

p-!a Rhedey Claudia nr. 9, in perioada: 10.08.2022 - 11.08.2022, incep6nd cu ora l0:00 9i va cuprinde

urmltoarele probe de evaluare:

- test grild/lucrare scrisE pentru verificarea cunogtinfelor dirn legislatia specific6 postului;

- suslinerea proiectului de specialitate pe o tem6 din domeniul de activitate al functiei;

- interviul de selec(ie.

Calendarul concursului / examenului pentru postul de director: medical:

02.0g.2022. ora 15:00 - Termenul limitl de inscriere a candida{ilor (de luni pflnl vineri ora 8:00-

15:00);
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03.08.2022. ora 12:00 - Afigarea rezultatului selectlrii dosarello,r de inscriere la sediul Spitalului
Orlqenesc SAngeorgiu de Pidure, pe site-ul www.spitalsspadurg.ro;

04.08.2022, ora 12:00 - Depunerea contesta{iilor, la sediul spitaituLlui privind rezultatul selec{iei;

05.08.2022. ora 12.00 - Afigarea rezultatului contestafiilor pril'irnd respingerea dosarelor la sediul
Spitalului Oriqenesc SAngeorgiu de PIdure pe site-ul www.spitalsspadure.rol

10.08.2022. ora 10.00 - Sus{inerea testului - grilfl / Iucrare scris,[ de verificare a cuno$tin(elor din
legisla{ia specific[ postlului, la sediul Spitalului Orlqenesc SAngleorgiu de PIdure;

11.08.2022. ora 10:00 - Sus(inerea proiectuluide specialitate pe o, teml din domeniul de activitate a
postului;

11.08.2022. ora 13.00 - Interviul de selec{ie;

11.08.2022" ora 15.00 - Afigarea rezultatelor concursului la sediiuLl Spitalului Ori;enesc Sfingeorgiu
de PIdure, pe site-ul www.spitalsgpadure.ro;

12.08.2022. ora 15:00 - Depunerea contesta{iilor;

16.08.2022. ora 15:00 - Solu{ionarea contesta{iilor qi afiqarea re:zultatelor finale ale concursului la
sediul Spitalului Orenesc Singeorgiu de Pldure, pe site-ul wwvgspitalsgpadure.ro.

Art. l. - in cadrul Spitalului Or6Eenesc Sdngeorgiu de Pidure funcfioneazi un comitet director format

din:

a) managerul spitalului;

b) directorul medical;

c) directorul financiar - contabil;

Art.2. - (l) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se fhce prin concurs / examen otganizal

de managerul spitalului pentru fiecare post in parte.

(2) Prin act administrativ al managerului unit{ii sanitare organizatoare a concursului/examenului, in

condi{iile prezentei metodologii - cadru, se constituie, cu avizul ministerului sau al institu(iei cu refea

sanitar6 proprie, a$a cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Lqqea nr. 95/2006 privind reforma in

domeniul sAnAtAtii, republicatS, cu modificdrile qi complet6rile ultr:rioare, comisia de concurs/examen,

respectiv comisia de solutionare a contestatiilor, pind cel tdrziu la rJata publicdriianuntuluide concurs.
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(3) Din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de solu{ionare a contestafiilor fac parte gi doi
reprezentanti desemna[i de ministerul sau institulia cu re[ea sanitard proprie prevdzute Ia alin. (2), un

reprezentant al administrafiei publice locale, precum gi reprezentanli ai organizaliilor profesionale gi de

sindicat. Reprezentanlii organizaliilor profesionale gi de sindicat aru rolul de observatori in comisia de

concurs / examen, respectiv comisia de solu{ionare a contesta{iilor.

(4) Fiecare comisie este condusd de un pregedinte gi are un secrretar care verificd buna organizare qi

desfbgurare a concursului.

(5) Comisia de concurs are urmdtoarele atribu(ii principale:

a) selecteazl dosarele de concurs ale candidatilor;

b) stabilegte subiectele pentru proba scris6;

c) stabilegte planul interviului qi realizeazS interviul;

d) noteazd pentru fiecare candidat proba scris6 gi interviul;

e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidafilor;

f) semneazd procesele - verbale intocmite de secretarul comisiei clupS fiecare etap6 de concurs, precum

gi raportul final al concursului.

(6) Comisia de solulionare a contestafiilor are urmdtoarele atribufii principale:

a) solufioneaz6 contesta{iile depuse de candida{i cu privire la selrrc(ia dosarelor gi cu privire la notarea

probei scrise $i a interviului;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor'

(7) Secretarul comisiilor de concurs gi de solu{ionare a contesta[iilorr are urmdtoarele atribu(ii principale:

a) primegte dosarele de concurs ale candida{ilor, respectiv contestaliile;

b) convoacd membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solufionare a contestaliilor, la

solicitarea pregedintelui comisiei ;

c) intocmegte,redacteazi gi semneazdaldturi de comisia de concurs, respectiv comisia de solu(ionare a

contestatiilor intreaga documentalie privind activitatea specific[ a atcesteia, respectiv procesul - verbal al

selectiei dosarelor gi raportul concursului;

d) asigur6 afigarea rezultatelor oblinute de candidali la probek: concursului, respectiv a rezultatelor

eventualelor contestalii ;

e) indeplinegte orice sarcini specifice necesare pentru buna organizlre 9i desfEqurare a concursului'
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Art.3. - (l) La concurs/examen se pot inscrie candidafii care indep,linesc, cumulativ, criteriile generale
gi specifice.

(2) Criteriile generale sunt urmdtoarele:

a) au domiciliul stabil in Romdnia;

b) nu au fost condamnali definitiv pentru slvArgirea unei infracliuni contra umaniElii, contra statului ori
contra autorit6lii, de serviciu sau in leg[turi cu serviciul, care impie,Cicd inftptuirea justitiei, de fals ori a
unor fapte de corup{ie sau a unei infracfiuni s6virgite cu intenl;ie, care i-ar face incompatibili cu

exercitarea funcliei, cu excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de slnitate corespunz6toare postului pentru care canclideazl, atestatdpebaza adeverin{ei

medicale eliberate de medicul de familie sau d,3 unitalile sanitare abilitate;

d) nu au vdrsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

(3) Criteriile specifice sunt urmitoarele:

1. sunt absolvenfi de invd{dmdnt universitar de lung6 durat6, cu diiplom[ de licen[E sau echivalenti in

domeniul medicin6, specializarea medicin6;

2. sunt confirmati cel pu[in medic specialist;

3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectivS;

Art,4. - (1) Dosarul de inscriere la concurs trebuie sd con[ind urmiitoarele documente:

a) cererea de inscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenfd sau de absolvire, dupd caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverinfa care atest6 vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupd caz;

g) cazieruljudiciar;

h) declara{ia pe propria raspundere c6 nu a desfdgurat activitS{i de poli[ie politicd, aga cum este definitd

prin lege;
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i) adeverinld medicald care s[ ateste starea de s6n6tate corespunzltoare, eliberat[ cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de c6tre medicul de familie al candidatului sau de citre unitSlile sanitare
abilitate;

j) proiectul de specialitate;

(2) Dosarul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel pulin 5 zile lucrdtoare inainte
de data sustinerii concursului.

(3) Copiile de pe actele prevdzute mai sus se prezintd insofite de dor:umentele originale, care se certificl
pentru conformitate cu originalul de cdtre secretarul comisiei de con,curs.

(4) Candidatii al ciror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestafie in cel mult 24 de ore de la
data comuniclrii rezultatului verificdrii. Contestatia se solutioneaziiin termen de 24 de ore de la data

depunerii de catre comisia de solulionare a contestatiilor.

Art.5. - (1) Anun(ul de concurs este intocmit de cdtre unitatea. sanitarS, indiferent de subordonare.
Unitatea sanitari are obligafia sd publice, cu cel putin l5 zile lucrltoare inainte de data stabiliti pentru

prima probd a concursului pentru ocuparea postului vacant, anurr{ul privind concursul in Monitorul
Oficial al Romdniei, Partea a III - a, pe portalul posturi.gov.ro, irnl;r-un cotidian de largd circulatie, pe

pagina de internet a unitSlii sanitare, precum gi la sediul acesteia.

(2) Anuntul afigat la sediul gi, dupd caz,pe paginade internet a unitalii sanitare publice organizatoare a

concursului va cuprinde in mod obligatoriu urm[toarele elemente:

a) denumirea postului vacant;

b) documentele solicitate candidafilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a

dosarului de concurs gi datele de contact ale persoanei care asiguri secretariatul comisiei de concurs;

c) conditiile generale gi specifice;

d) tipul probelor de concurs, locul, data gi ora desfrgurdrii acestora;

e) bibliografia qi, dupd caz, tematica;

I) temele de proiect;

g) calendarul de desfEgurare a concursului, respectiv data - limiitii gi ora pAnE la care se pot depune

dosarele de concurs, datele de desfEqurare a probelor de conc,urs, termenele in care se afigeazd

rezultatele pentru fiecare probd, termenele in care se pot depurrLe gi in care se afigeazd rezultatele

contestaliilor, precum gi termenul in care se afigeazd rezultatele finale.

(3) Informaliile referitoare la organizarea gi desfrgurarea concursului prezentate la alin. (2) se men[in la

iocul de afigare gi pe pagina di internet a unitdlii sanitare publice organizatoare pAnE la finalizarea

concursului.
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(4) Anunlul publicat in presa scrisi qi in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a III - a, va confine:
denumirea postului, nivelul studiilor qi vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupdrii postului
pentru care se organizeazd concursul, data, ora gi locul de desfr$urare a acestuia, data - limitd pdnd la
care se pot depune actele pentru dosarul de concurs gi datele dle contact ale persoanei care asigur[
secretariatul comisiei de concurs.

(5) Documentele aferente concursului, respectiv anuntul cuprinzilnd condiliile generale gi specifice,
calendarul de desfEgurare a concursului, bibliografia gi, dup6 caz, temalica, se transmit spre publicare
cdtre portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posrturi@gov.ro, in termenele prevSzute

la alin. (l).

(6) Publicitatea in cazul modificdrii unor aspecte referitoare la org,anizarea sau desfdgurarea concursului
se realizeazd in cel mai scurt timp prin mijloacele prevdzute la alin. (l).

Art. 6. - (l) Concursul/Examenul cuprinde urmdtoarele probe de evilluare:

a) test - grild/lucrare scris[ de verificare a cunogtintelor din legisla!;ia specificd postului;

b) susfinerea proiectului de specialitate pe o temd din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de seleclie.

(2) Probele de evaluare se noteaz6 cu note de la I la 10.

Art. 7. - (l) Testul - gril5/Lucrarea scris6 de verificare a cunogtin(elor se desfrgoard pe durata a cel mult

3 ore.

(2) Testul - grild/Subiectele pentru lucrarea scrisi se elaboreazd d.e cdtre comisia de concurs, pe baza

bibliografiei pentru concurs, in ziua probei.

(3) persoanele care au participat la elaborarea testului - grili/srubiectelor pentru lucrarea scrisd nu

plrSsesc incdperea pind la inceperea probei.

Art.8. - (l) Candidatii igi aleg tema pentru proiectul de specia.litate din cele stabilite de comisia de

concurs, prin publica(ia de concurs, gi il depun odatd cu inscrierea lil concurs.

(2) proiectul de specialitate trebuie sd fie realizat individual de cdtre candidat, sd rezolve problemele

solicitate intr-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactarte pe calculator cu fonturi de 14 9i

trebuie s6 fie depus la inscriere.

(3) Evaluarea gi susfinerea proiectului de specialitate se fac in plenul comisiei de concurs/examen.

(a) in urma sustinerii orale a proiectului de specialitate, evaludrii r;onlinutului gi a rdspunsurilor date la

intrebarile comisiei de concuis, fiecare membru al comisiei acordd c6te o not6. Nota finalE, cu doud

zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisitli de concurs.
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Art.9. - (l) Interviul de seleclie are scopul de a permite memtrrilor comisiei de concurs/examen s6
constate, analizitnd 9i rezultatele oblinute la testul - grila/lucrarea scrisd de verificare a cunogtinlelor qi
proiectul de specialitate, dacd respectivul candidat i9i va putea indeplini obligatiile in noua funclie gi
dacd este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de ,redere al experienfei profesionale,
aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor gi cunogtinJelor manageriale gi ambiliilor profesionale.

(2) Interviul de seleclie se desfrgoard in plenul comisiei de concurs/examen.

(3) Nu se adreseazd candidatului intreb6ri referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicald,
religie, etnie, sex, starea materiald gi la originea socialS.

(4) intrebdrile gi rlspunsurile se consemneazd in scris prin grija secretarului comisiei de concurs gi sunt
semnate de cdtre membrii comisiei gi de candidat.

Art. 10. - (l) Pentru a fi declarali admigi, candidalii trebuie sA obl;in6in cadrul concursului/examenului
media finalI cel pulin 7,00, iar la fiecare prob6 minimum nota 6,00. Media finald a fiecdrui candidat se

calculeazd cu dou6 zecimale, ca medie aritmeticd a notelor ob(inute lla probele de evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilegte, in ordinea descrescdtoare a mediilor,
candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea r:andidafilor se face pe baza mediei
oblinute la testul - grild/lucrarea scrisd de verificare a cunogtin{elor,, iar la men(inerea egalitSlii,pebaza
notei oblinute la interviul de seleclie.

(3) Candidalii au dreptul sd conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia interviului
de seleclie, in termen de 24 de ore de la data afigdrii. Contesitratia se solutioneazd de comisia de

solulionare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data ,Cepunerii la secretarul comisiei de

concurs/examen.

Art. 11. - Candida{ii declarafi admigi in urma concursului/examenului sunt numili pe posturile pentru

care au concurat prin act administrativ al managerului spitaluluri gi incheie cu acesta contract de

administrare, in conformitate cu prevederile actelor norrnative.

Art. 12. - (1) in cazul in care, de la data anunldrii concursului gi pin[ la afigarea rezultatelor finale ale

acestuia, managerul spitalului public pentru care se organizeaz[r concursul este sesizat cu privire la
nerespectarea prevederilor legale privind organizarea gi desfEgurarea concursului, se va proceda la

verificarea celor sesizate cu celeritate. in cazul in care se constat[ cd nu au fost respectate prevederile

legale sau cdnd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale prevdzute de

lege, desfEgurarea concursului va fi suspendatS.

(2) Suspendarea se dispune de cdtre managerul spitalului public organizator, dupd o verificare

prealabi16, in regim de urgen16, a situaliei in fapt sesizate, dacd sr: constatd existenla unor deficienfe in

respectarea prevederi lor legale.

(3) Sesizarea poate fi ftcut6 de c6tre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solulionare a

contestaliilor, de cdtre oricare dintre candidali sau de cltre orice persoand interesatd.
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(a) in situalia in care, in urma verificdrii realizate potrivit alin. (l), se constatit cd sunt respectate
prevederile legale privind organizarea gi desftqurarea concursului, a.cesta se desftgoar6 in continuare.

Art. 13. - (l) in cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data gi ora desfEgurdrii
concursului:

a) concursul se amdn6 pentru o perioad6 de maximum l5 zile lucr[toare;

b) se reia procedura de organizare gi desfbgurare a acestuia dacl arninarea nu
lit. a).

poate fi dispusl conform

(2) in situa(ia constatdrii necesitIlii amdnirii concursului, unitatea sanitar[ organizatoare a concursului
are obligatia:

a) anun(6rii, prin aceleagi mijloace de informare, a modific6rilor inLtr:rvenite in desftgurarea concursului;

b) informdrii candidalilor ale cdror dosare au fost inregistrate, dacd este cazul, prin orice mijloc de

informare care poate fi dovedit.

Art. 14. - (1) Candidaturile inregistrate la concursul a cirui proceduri a fost suspendati sau amdnatd se

considerd valide dacd persoanele care au depus dosarele de concurs iqi exprim[ in scris intentia de a

participa din nou la concurs la noile date.

(2) in situalia in care, la reluarea procedurii de concurs prevdzute la art. 12, in dosare existi documente a

cdror valabilitate a incetat, candidalii au posibilitatea de a le inlocui pdna la data emiterii actului
administrativ de numire.

Art. 15. - in cazul ministerelor qi instituliilor cu relea sanitar6 proprie, a$a cum sunt definite la art. 4

alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sirniit[1ii, republicatS, cu modificarile gi

completarile ulterioare, metodologia reprezintd o metodologie - cadru, care poate fi modificat6 gi/sau

completata de cdtre conducerea ministerelor gi instituliilor cu refear r;anitar[ proprie, urmdnd a fi aprobati
prin act administrativ emis de c6tre acestea.

Art. 16. - in cazul in care la concursul organizat in vederea ocupiirii unui post din comitetul director nu

s-au prezentat cel pulin 2 candidali, incadrarea postului se face prin examen.
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