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METODOLOGIE de organizare gi desfigurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcliilor specifice Gomitetului Director,

din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiesti

Art. 1

in cadrul spitalelor publice respective Spitalul de Pediatrie Ploiestifunclioneazi un comitet director
format din:
a) managerul spitalului;
b) directorul medical;
c) directorul financiar-contabil ;

Att.2
(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de
managerul spitalului pentru fiecare post in parte.
(2) Prin act administrativ al managerului unitilii sanitare organizatoare a concursului/examenului, in
conditiile prezentei metodologii-cadru, se constituie, cu avizul ordonatorului principal de credite,
comisia de concurs/ examen, respectiv comisia de solulionare a contestaliilor, p6nd cel tdrziu la
data publicirii anuntului de concurs.
(3) Din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de solulionare a contestaliilor fac parte gi doi
reprezentan[i desemna[i de ministerul sau institutia cu relea sanitari proprie previzute la alin. (2),
un reprezentant al admlnistratiei publice locale, precum gi reprezentanli ai organizaliilor profesionale
9i de sindicat. Reprezentantiiorganizatiilor profesionale gi de sindicat au rolul de observatoriin
comisia de concurs/examen, respectiv comisia de solulionare a contestaliilor.
(4) Fiecare comisie este condusi de un pregedinte care este Managerul unitatii sanitare gi are un
secretar din partea compartimentului RUNOS, care verifici buna organizare gi desfdgurare a
concursului.
(5) Comisia de concurs are urmitoarele atribulii principale:
a) selecteazd dosarele de concurs ale candida[ilor; ;

b) stabilegte subiectele pentru proba scrisi;
c) stabilegte planul interviului gi realizeazd interviul;
d) noteazi pentru fiecare candidat proba scrisd gi interviul;
e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a ficomunicate candidalilor;
f) semneazd procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupd fiecare etapd de concurs,
precum gi raportul final alconcursului.
(6) Comisia de solutionare a contestaliilor are urmdtoarele atribulii principale:
a) solulioneazd contestatiile depuse de candidali cu privire la seleclia dosarelor gi cu privire la
notarea probei scrise gi a probei sustinerea proiectului de specialitate;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaliilor pentru a fi comunicate candidalilor.
(7) Secretarul comisiilor de concurs gi de solulionare a contestaliilor are urmitoarele atribulii
principale:
a) face parte din compartimentul RUNOS al Spitalului, primegte dosarele de concurs ale
candidatilor, respectiv contestatiile;
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b) convoaci membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solulionare a contestaliilor,
la solicitarea preqedintelui comisiei:
c) intocmegte, redacteazd gi semneazit aldturi de comisia de concurs, respectiv comisia de
solutiorrare a contesta{iilor intreaga documenta{ie privind activitatea specificd a acesteia, respectiv
procesul-verbal al selectiei dosarelor gi raportul concursului;
d) asiguri afigarea rezultatelor obtinute de candidali la probele concursului,
eventualelor contestalii ;

respectiv a rezultatelor

e) indeplinegte orice sarcini specifice necesare pentru buna organizare gi desfigurare a concursului.
Art.3
(1) La concurs/examen se pot inscrie candidalii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale 9i
specifice.
(2) Criteriile generale sunt urmitoarele:
a) au domiciliul stabilin RomAnia;
b) nu au fost condamnali definitiv pentru sdvirgirea unei infracliuni contra umanitilii, contra statului
ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedici infdptuirea justiliei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracliuni sivdrgite cu inlenlie, care i-ar face incompatibili
cu exercitarea functiei, cu exceplia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sindtate corespunzitoare postului pentru care candideazd, atestati pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitSlile sanitare abilitate;
d_) n_u au vArsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Criteriile specifice sunt urmitoarele:
a) pentru directorul medical:
1. sunt absolventide invSlim6nt universitar de lungi duratS, cu diplomi de licenli sau echivalenti
in domeniul medicini, specializarea medicind;
2. sunt confirmati cel putin medic specialist;
3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectivi;
b) pentru directorul fi nanciar-contabil:
1. sun-t absolven[ide invitimint universitar de lungi duratd, cu diplomd de licenli sau echivalentd
in profileconomic;
2. au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
Art.4
(1) Dosarul de inscriere la concurs trebuie sd con[ini urmdtoarele documente:
1. pentru directorul medical:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licentd sau de absolvire, dupd caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesti vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupd caz;
g) cazieruljudiciar;
h) leclaralia pe propria rispundere cd nu a desfdgurat activitSli de polilie politici, aga cum este
definiti prin lege;
i) adeverintd medicalS care si ateste starea de sdnitate corespunzitoare, eliberati cu cel mult 6
luni anterior derulSrii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de citre unitilile
sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;
2. pentru directorul financiar-contabil:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenti sau de absolvire, dupi caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesti vechimea in munci sau in specialitatea studiilor, dupd caz;
Q cazieruljudiciar;



g) declaratia pe propria rdspundere cd nu a desfSgurat activitdli de politie politici, aga cum este
definitd prin lege;
h) adeverinta medicali care sd ateste starea de sdndtate corespunzitoare, eliberatd cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de citre unitd(ile
sanitare abilitate;
i) proiectul de specialitate;
(2) Dos;arul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, respectiv Compartimentul
RUNOS, cu cel putin 5 zile lucrdtoare inainte de data suslinerii concursului sau inperioada stabilita .

(3) Copiile de pe actele previzute mai sus se prezinti insolite de documentele originale, care se
certificd pentru conformitate cu originalul de citre secretarul comisiei de concurs.
(4) Candidatii al ciror dosar de inscriere a fost respins pot depune contesta{ie in cel mult 24 de ore
de la derta comunicirii rezultatului verificdrii. Contestalia se solulioneazdin termen de 24 de ore de
la data depunerii de citre comisia de solu{ionare a contestaliilor.
Art.5
(1)Anuntul de concurs este intocmit de cdtre unitatea sanitard, indiferent de subordonare. Unitatea
sanitarirare obligatia si publice, cu cel putin 15 zile lucritoare inainte de data stabilitd pentru prima
probd a concursului pentru ocuparea postuluivacant, anunlul privind concursul in MonitorulOficial al
RomAniei, Partea a lll-a, pe portalul posturi.gov.ro, intr-un cotidian de largi circula{ie, pe pagina de
internet a unitd{ii sanitare, precum gi la sediul acesteia.
(2) Anuntul afigat la sediul qi, dupd caz, pe pagina de internet a unitdlii sanitare publice
organiziatoare a concursului va cuprinde in mod obligatoriu urmitoarele elemente:
a) denumirea postului vacant;
b) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a
dosarului de concurs
gi datele de contact ale persoanei care asigurd secretariatul comisiei de concurs;
c) conditiile generale gi specifice;
d)tipul ;crobelor de concurs, locul, data gi ora desfdguririi acestora;
e) bibliografia gi, dupd caz, tematica;
f)temel,e de proiect;
g) calen'darul de desfdgurare a concursului, respectiv data-limitd gi ora p6ni la care se pot depune
dosarelt-- de concurs, datele de desfdgurare a probelor de concurs, termenele in care se afigeazd
rezultatt-'le pentru fiecare probd, termenele in care se pot depune gi in care se afigeazi rezultatele
contestatiilor, precum gi termenulin care se afigeazi rezultatele finale.
(3) lnformatiile referitoare la organizarea 9i desfdgurarea concursului prezentate la alin. (2) se
menlin la locul de afigare gi pe pagina de internet a unitdlii sanitare publice organizatoare pAni la
finalizarea concursului.
(4)Anuntul publicat in presa scrisd giin MonitorulOficialal RomAniei, Partea a lll-a, va conline:
denumirea postului, nivelul studiilor gi vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupirii fiostului
pentru care se organizeazd concursul, data, ora 9i locul de desfdgurare a acestuia, data-limiti p6nd
la care s;e pot depune actele pentru dosarul de concurs 9i datele de contact ale persoanei care
asigurd secretariatul comisiei de concurs"
(5) Documentele aferente concursului, respectiv anunlul cuprinz6nd condi(iile generale gi specifice,
calendarul de desfigurare a concursului, bibliografia gi, dupi caz, tematica, se transmit spre
publicar,e cdtre portalul posturi.gov.ro,prin intermediuladresei de e-mail: posturi@gov.ro, in
termenele prevdzute la alin. (1).
(6) Publicitatea in cazul modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfigurarea
concursului se realizeazd in cel mai scurt timp prin mijloacele prevdzute la alin. (1).
Art.6
(1) Conc;ursul/Examenul cuprinde urmdtoarele probe de evaluare:
a) test-grili/lucrare scrisd de verificare a cunogtintelor din legislalia specifici postului;
b) sustirrerea proiectului de specialitate pe o temd din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selectie.
(2) Probele de evaluare se noteazi cu note de la 1 la 10.



Art. 7
(1)Tesltul-gril5ilucrarea scrisd de verificare a cunogtinlelor se desfigoara pe durata a cel mult 3 ore.
(2) Tesliul-grild/Subiectele pentru lucrarea scrisd se elaboreazi de cdtre comisia de concurs, pe
baza bibliografiei pentru concurs, in ziua probei.
(3) Pert;oanele care au participat la elaborarea testului-grili/subiectelor pentru lucrarea scrisd nu
pdrdsesc incdperea pind la inceperea probei.
A
rt. 8
(1)Candidaliiigialeg tema pentru proiectulde specialitate din cele stabilite de comisia de concurs,
prin publicalia de concurs, qiil depun odati cu inscrierea la concurs.
(2) Proiectul de specialitate trebuie s5 fie realizat individual de citre candidat, si rezolve problemele
solicitate intr-un volum de maximum 8-10 paginitehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 9i
trebuie sd fie depus la inscriere.
(3) Fvaluarea gi sustinerea proiectului de specialitate se fac in plenul comisiei de concurs/examen.
(4) ln urma sus{inerii orale a proiectului de specialitate, evaludrii conlinutului gi a rispunsurilor date
la intrebirile comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordi cite o notd. Nota finald, cu
doud zercimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
Art. 9
(1) lnterviulde selectie are scopulde a permite membrilor comisieide concurs/examen si constate,
analizAnd gi rezultatele obtinute la testul-grili/lucrarea scrisd de verificare a cunogtinlelor gi proiectul
de specialitate, dacd respectivul candidat igi va putea indeplini obligaliile in noua iuntlie gi d'aci este
cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienlei profesionate, apiituOinilor de
comunicare, aptitudinilor gi cunogtin{elor manageriale gi ambiliilor profesionale.
(2) lnterviul de selec{ie se desfSgoard in plenul comisiei de concurs/examen.
(3) Nu se adreseazd candidatului intrebdri referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicald,
religie, etnie, sex, starea materiali gi la originea sociald.
(4) intrebdrile gi rispunsurile se consemnelzd in scris prin grija secretarului comisiei de concurs gi
sunt sernnate de citre membrii comisiei gi de candidat.
Art. 10
(1) Pentru a fideclarati admigi, candida{iitrebuie si oblind in cadrul concursului/examenului media
finald cerl putin 7,00, iar la fiecare probd minimum nota 6,00. Media finali a fiecdrui candidat se
calculearzd cu doui zecimale, ca medie aritmeticd a notelor oblinute la probele de evaluare.
(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilegte, in ordinea descrescitoare a mediilor,
candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidalilor se face pe baza mediei
ob[inute la testul-grildllucrarea scrisd de verificare a cunogtinlelor, iar la menlinerea egalitilii, pe
baza notei ob{inute la interviul de selectie.
(3) Candidalii au dreptul sd conteste rezultatul finalal concursului/examenului, cu exceplia interviului
de selec;tie, in termen de 24 de ore de la data afigdrii. Contestalia se solulione azd de comisia de
solutionare a contestatiilor in terme n de 24 de ore de la data depunerii la iecretarul comisiei de
concurs/examen.
Art. 11

Candidalii declara{i admigi in urma concursului/examenului sunt numili pe posturile pentru care au
concurat prin act administrativ al managerului spitalului gi incheie cu acesta contract de
adminislrare, in conformitate cu prevederile actelor normative.
Att.12
(1)in cazulin care, de la data anunldriiconcursuluigi p6ni la afigarea rezultatelorfinale ale
acestuia, managerul spitalului public pentru care se organizeazd concursuleste sesizat cu privire la
nerespe3tarea prevederilor legale privind organizarea gi desfdgurarea concursului, se va proceda la
verificarea celor sesizate cu celeritate. in cazul in care se constate ci nu au fost respectate
prevederile legale sau cind aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele
procedurale prevdzute de lege, desfdqurarea concursului va fi suspendatd.



(2) Suspendarea se dispune de cdtre managerul spitalului public organizator, dupi o verificare
prealabild, in regim de urgentd, a situatieiin fapt sesizate, dacd se constatd existenla unor
deficiente in respectarea prevederilor legale.
(3) Sesizarea poate fi f6cutd de citre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solulionare a
contestiatiilor, de cdtre oricare dintre candidati sau de citre orice persoani interesatd.
(4) in situalia in care, in urma verificdrii realiiate potrivit alin. (1), se constatd cd sunt respectate
prevederile legale privind organizarea gidesfdgurarea concursului, acesta se desfdgoard in
continuiare.
Art. 13
(1) in cazulin care, din motive obiective, nu se pot respecta data giora desfSgurdriiconcursului:
a) concursul se amAni pentru o perioadd de maximum 15 zile lucritoare;
b) se reia procedura de organizare gi desfigurare a acestuia daci am6narea nu poate fi dispusd
confornr lit. a).
(2) ln situatia constatdrii necesitdtii amindrii concursului, unitatea sanitard organizatoare a
concursului are obligatia:
a) anun[irii, prin aceleagi mijloace de informare, a modificdrilor intervenite in desfdgurarea
concursului;
b) inforrnarii candidatilor ale cdror dosare au fost inregistrate, daci este cazul, prin orice mijloc de
informare care poate fi dovedit.
Art. 14
(1) Candidaturile inregistrate la concursula cdrui proceduri a fost suspendati sau amdnatd se
considerd valide daci persoanele care au depus dosarele de concurs igi exprimi in scris intenlia de
a participa din nou la concurs la noile date.
(2) ln situatia in care, la reluarea proceduriide concurs prevdzute laarl.12, in dosare existd
documente a ciror valabilitate a incetat, candidatii au posibilitatea de a le inlocui pdnd la data
emiterii actului administrativ de numire.
Art. 15
in cazul in care la concursul organizat in vederea ocupdrii unui post din comitetul director nu s-au
prezentat cel pu[in 2 candidati, incadrarea postului se face prin examen.

Aprobat,

Manager,
Dr.MlU ANCA


