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ANUNT CONCURS 
 

SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR” COMANESTI (JUDETUL BACAU) organizeaza concurs, in conformitate 
cu prevederile OMS nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele public, 
pentru ocuparea functiilor vacante de DIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 
 
La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice. 
 
(1) CRITERII GENERALE: 

a) au domiciliul stabil în România; 

b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale. 
 
(2) CRITERII SPECIFICE: 

a) pentru DIRECTORUL MEDICAL: 
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil 

medicină; 
- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar; 
- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de 

sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc; 
- sunt cadre didactice recomandate de senatul instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu 

aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului, numai pentru institute sau 
spitale clinice; 

 
b) pentru DIRECTORUL FINANCIAR-CONTABIL: 
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil 

economic; 
- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 
- deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, 

precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu; 
 

(3) DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS trebuie să conţină următoarele documente: 

a) cererea de înscriere; 
b) copie de pe actul de identitate; 
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 
d) curriculum vitae; 
e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; 
f) cazierul judiciar; 
g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic 
universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, 
stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează; 
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
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j) proiectul/lucrarea de specialitate; 
k) recomandarea senatului instituţiei de învăţământ medical superior în cauză; 
l) aprobarea managerului; 
m) avizul consiliului de administraţie al spitalului; 
n) chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs de 200 de lei – se achita la casieria unitatii. 
Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs sunt afisate pe site-ul: 
http://www.spitalulcomanesti.ro. 
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii pana la data de 28 martie 2016, ora 12.00  
Examenele  se vor sustine la sediul unitatii la data de:  
04 aprilie 2016, ora 09.00 pentru ocuparea functiei de director medical; 
04 aprilie 2016, ora 09.00 pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil. 
 
Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, tel: 0234.37.42.15/0234.37.42.19, int. 106. 
 
 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI1 PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI: 

 

A. DIRECTOR MEDICAL 

- 28 martie 2016 – Termen limita depunere dosare la Biroul RUNOS al Spitalului  “Ioan Lascar” Comanesti 

- 28 martie 2016 - Afisare rezultate verificare dosare 

- 29 martie 2016 - Depunere contestatii privind rezultatul verificarii 

- 30 martie 2016 - Solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatului  

- 04 aprilie 2016, ora 09.00 - Proba scrisa 

- 04 aprilie 2016, ora 13.00 - Sustinerea proiectului /lucrarii de specialitate  

- 04 aprilie 2016, ora 15.00 - Interviu de selectie 

- 04 aprilie 2016 - Afisare rezultat final 

- 05 aprilie 2016 - Depunere contestatii privind rezultatul final 

- 06 aprilie 2016 - Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului contestatiilor  

 

B. DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

- 28 martie 2016 – Termen limita depunere dosare la Biroul RUNOS al Spitalului  “Ioan Lascar” Comanesti 

- 28 martie 2016 - Afisare rezultate verificare dosare 

- 29 martie 2016 - Depunere contestatii privind rezultatul verificarii 

- 30 martie 2016 - Solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatului  

- 04 aprilie 2016, ora 09.00 - Proba scrisa 

- 04 aprilie 2016, ora 13.00 - Sustinerea proiectului /lucrarii de specialitate  

- 04 aprilie 2016, ora 15.00 - Interviu de selectie 

- 04 aprilie 2016 - Afisare rezultat final 

- 05 aprilie 2016 - Depunere contestatii privind rezultatul final 

- 06 aprilie 2016 - Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului contestatiilor  

 

                                                           
1
 Se vor respecta termenele stabilite in OMS nr.284/2007. 

tel:0234.37.42.15/0234.37.42.19
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BIBLIOGRAFIE CONCURS - DIRECTOR MEDICAL – 
 

 
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI : 
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii - Republicata*, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
2. H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetului de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza 
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-
2015, cu modificarile si completarile ulterioare;  
3. PROIECT HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016- 
2017 (publicat pe site-ul http://www.cnas.ro/national-page/proiect-hg-coca-2016.html)   
4. O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, 
precum şi pentru modificarea şi completarea OMSP nr. 1778/2006; 
5. O.M.S.P. nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un 
spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. O.M.S. nr. 916/2006,privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor 
nozocomiale în unităţile sanitare; 
7. H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar; 
8. O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din spitalul public; 
9. O.M.S. nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a 
spitalelor; 
10. Ordin comun MS/CNAS nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 
158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
11. O.M.S.P. nr. 1782/2006, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 
medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare; 
12. O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în funcţii, grade şi 
trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; 
13. Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, şi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul MSP nr. 
386/2004); 
14. Legea 53/2003- Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
15. O.M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri 
si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare; 
16. OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea 
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ultrioare; 
17. O.M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si 
efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

http://www.cnas.ro/national-page/proiect-hg-coca-2016.html
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18. O.M.S. nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in functie de competenta si 
O.M.S. nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea 
spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare; 
19. O.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din 
activitatile medicale si ale Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 
rezultate din activitatile medicale; 
20. O.M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare 
publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare 
fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi; 
21. O.M.S. nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR : 

1. Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul Spitalului - 2012, Bucuresti; 

 

 

 

TEME – CADRU PENTRU PROIECTUL /LUCRAREA DE SPECIALITATE - DIRECTOR MEDICAL - 

1. Imbunatatirea structurii, eficentizarii si organizarii spitalului. 

2. Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate. 

3. Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii diagnostice si terapeutice. 

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii (calitatea serviciilor, calitatea datelor raportate, 

calitatea personalului , gradul de satisfactie al pacientului). 

5. Analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii furnizate si propuneri de imbunatatire a activitatii medicale. 

6. Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului. 

7. Implementarea protocoalelor de practica medicala in spital. 

8. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor. 

 

Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele de mai sus, stabilite de comisia de 

concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs. 

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve 

problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14.  

 

 

Presedinte Comisie de concurs, 

Dr. Pricop Calin Ionut 
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BIBLIOGRAFIE CONCURS - DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL – 

 

 

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI : 

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991 - Republicata*, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilă a instituţiilor publice; Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoarea la contractele de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de activ şi de pasiv; 

8. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv – Republicata*, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

9. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare (Titlul VII 

– Spitale, Titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate); 

10. O.M.S.  nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. O.M.S. nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

12. O.M.F.P. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului  financiar preventiv şi  a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu - Republicat*, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

13. O.U.G. nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. H.G. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

15. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

16. H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetului de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza 

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-

2015, cu modificarile si completarile ulterioare;  

17. PROIECT HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-

2017 (publicat pe site-ul http://www.cnas.ro/national-page/proiect-hg-coca-2016.html)   
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18. O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul 

Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

19. H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

20. O.M.S. nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metologiei de acreditare a spitalelor; 

21. O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţior sanitare publice de interes judeţean şi local, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

22. O.M.S.P. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

23. O.M.S. nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR: 

1. Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul Spitalului- 2012, Bucuresti ; 

 

 

TEME PROIECT /LUCRARE - DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL – 

 

1. Strategia managementului in domeniul achizitiilor publice. 

2. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului. 

3. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului. 

4. Gestionarea mijloacelor financiare, a resurselor materiale si umane la nivelul spitalului. 

5. Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private. 

6. Stategia managementului in activitatea de investitii, in echipamente, modernizarea de sectii, extinderi, 

reparatii capitale. 

7. Utilizarea DRG-ului ca instrument de management financiar. 

8. Metode de crestere a eficientei utilizarii resurselor financiare disponibile pentru sanatate. 

9. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta economicofinanciari. 

 

Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele de mai sus, stabilite de comisia de 

concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs. 

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve 

problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14.  

 

Presedinte Comisie de concurs, 

Dr. Pricop Calin Ionut 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI  

PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR 

 

In conformitate cu art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Republicata*: 
(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul 
spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un 
director de îngrijiri. 
(2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului. 
Si potrivit prevederilor  OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare 
a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, 
publicat in MO nr. 117 din data de 16 februarie 2007, cu modificarile ulterioare, inclusiv prin OMS nr. 
595/2015,  
Se emite prezentul REGULAMENT: 
 
Art. 1  
In cadrul Spitalul Orasenesc „Ioan Lascar” Comanesti functioneaza un comitet director format din:  
a) managerul spitalului;  
b) directorul medical, si 
c) directorul financiar-contabil. 
Art. 2 
(1) Ocuparea functiilor de director medical si director financiar-contabil din cadrul Spitalului Orasensc „Ioan 
Lascar” Comanesti se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post în 
parte. 
(2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul spitalului şi este aprobată de autoritatea de 
coordonare (Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică). În baza aprobării, desemnarea 
comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului. 
(3) Comisia de concurs/examen are în componenţă, ca membri, reprezentanţi ai autorităţii de coordonare 
(Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică) şi ai administraţiei publice locale şi, ca 
observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale şi de sindicat, conform actelor normative în vigoare. 
(4) Fiecare comisie este condusă de un preşedinte şi are un secretar care răspunde de buna organizare şi 
desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a criteriilor generale şi specifice de 
selecţie şi a altor condiţii prevăzute de actele normative în vigoare. 
(5) În scopul soluţionării eventualelor contestaţii se constituie o comisie de soluţionare a acestora, prin act 
administrativ al managerului spitalului, în aceleaşi condiţii ca la alin. (3). 
Art. 3 
(1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice. 
(2) Criterii generale: 
a) au domiciliul stabil în România; 
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale. 
(3) Criterii specifice: 
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a)pentru directorul medical: 
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil 

medicină; 
- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar; 
- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de 

sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc; 
- sunt cadre didactice recomandate de senatul instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu 

aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului, numai pentru institute sau 
spitale clinice; 

b) pentru directorul financiar-contabil: 
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil 

economic; 
- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 
- deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, 

precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu; 
(4) Pentru ceilalţi directori, criteriile specifice sunt stabilite de managerul spitalului. Pot participa la concurs, 
în vederea ocupării acestor funcţii, numai persoane care sunt absolvente ale unei instituţii de învăţământ 
superior. 
Art. 4 
(1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: 
a) cererea de înscriere; 
b) copie de pe actul de identitate; 
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 
d) curriculum vitae; 
e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; 
f) cazierul judiciar; 
g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic 
universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, 
stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează; 
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
j) proiectul/lucrarea de specialitate; 
k) recomandarea senatului instituţiei de învăţământ medical superior în cauză; 
l) aprobarea managerului; 
m) avizul consiliului de administraţie al spitalului. 
(2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
data susţinerii concursului. 
(3) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data 
comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de 
către comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
Art. 5 
(1) Posturile specifice comitetului director, se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local şi 
prin afişarea acestora la sediul Spitalul Orasenesc „Ioan Lascar” Comanesti, cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
înainte de data susţinerii concursului. 
(2) Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data şi locul susţinerii concursului, 
modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru 
proiectul/lucrarea de specialitate şi bibliografia pentru concurs. 
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Art. 6 
(1) Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare: 
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 
c) interviul de selecţie. 
(2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. 
Art. 7 
(1) Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară 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. 
Art. 8 
(1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, 
prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs. 
(2) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve 
problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 
şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere. 
(3) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen. 
(4) În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date 
la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două 
zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. 
Art. 9 
(1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, 
analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi 
proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi 
dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de 
comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale. 
(2) Interviul de selecţie se desfăşoară 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 şi la originea socială. 
Art. 10 
(1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel 
puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două 
zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. 
(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul 
admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-
grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la 
interviul de selecţie. 
(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de 
selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen. 
Art. 11 
În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat 
cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen. 
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Art. 12  
(1) Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului/examenului sunt numiţi în funcţiile pentru care au 
concurat prin act administrativ al managerului spitalului, în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare. 
 
(2) Dosarele de inscriere, proiectele/lucrarile de specialitate, lucrarile scrise ale candidatilor precum si toate 

documentele intocmite pentru organizarea si desfasurarea consursului se pastreaza la biroului RUNOS din 

cadrul Spitalului Orasenesc „Ioan Lascar” Comanesti. 

 

 

Manager Interimar,       Birou RUNOS 

Dr. Raileanu Ghiocel       Ec. Nica Aurica 

 

 

         Avizat pentru legalitate, 

         Av. Gavril Mihaela 

Red. in 2 ex. 


