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METODOLOGIA - CADRU
de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov
ART. 1
În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov funcţionează, potrivit normelor interne de
organizare, un comitet director format din:
a) managerul spitalului;
b) directorul medical;
c) directorul financiar-contabil.
ART. 2
(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director 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:
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;
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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;
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) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
(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. Candidaţilor declaraţi
"Respins" li se returnează 75% din suma de participare la concurs, în termen de 60 de zile de la
data afişării acestui rezultat.
ART. 5
(1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare a fiecărui
spital, se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local şi prin afişarea acestora la
sediul unităţii respective, 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.
ART. 6
(1)Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului precum și din domeniul
managementului sanitar;
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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 de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a 2 ore.
(2) Testul-grilă 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 pentru lucrarea scrisă nu părăsesc
încăperea până la începerea probei.
(4) Testul-grilă conţine 50 de întrebări din care 70% din domeniul legislaţiei specifice activităţii
spitalului public şi 30% din domeniul managementului sanitar.
(5) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a;b;c;d) astfel:
a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 și 60% din totalul întrebărilor
au două răspunsuri corecte din 4;
b) se notează fiecare întrebare cu răspuns corect 0,2 puncte;
c) întrebările care au 2 răspunsuri corecte, iar candidatul marchează doar unul dintre
acestea, se notează cu 0 puncte.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două
seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.
(7) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii
subiectelor propuse.
(8) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri
sigilate purtând ştampila spitalului.
(9) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să
părăsească spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei.
(10) Întrebările se elaborează astfel încât:
a) conţinutul să fie clar exprimat;
b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs;
c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;
d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.
(11) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă
culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.
(12) Notarea testului- grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii
comisiei de concurs şi aprobat de preşedintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte,
corespunzător notei 10. În situaţia în care există diferenţe mai mari de un punct între punctajele
acordate de membrii comisiei de concurs preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul definitiv.
(13) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea
îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii
candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate
provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt
prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea
cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului
de identitate sunt consideraţi absenţi.
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(14) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din
concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii
comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
(15) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor
seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.
(16) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al
oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care
asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
(17) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării probelor acestuia, inclusiv a
formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probelor, candidaţilor nu le este permisă
deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace
de comunicare la distanţă, laptop-uri, tablete, etc.
(18) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (17) atrage eliminarea candidatului din proba de
concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală,
înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
(19) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de
autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe
fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte
astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică spitalului, cu excepţia situaţiei în
care există un singur candidat, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.
(20) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la
expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
(21) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Brasov care
organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager, în termen de 24 de ore de la finalizarea
probei.
(22) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 6,00
sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua concursul.
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 font de 14, caracter Arial, distanța între rânduri de 1,5 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.
(5) Grila de punctare a proiectului/lucrării de specialitate este publicată pe site-ul Spitalului de
Pneumoftiziologie Brasov şi afişată la sediul spitalului, după încheierea perioadei de înscriere a
candidaţilor.

Pag. 4/6

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV
Braşov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118
Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370
e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro
Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

(6) Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a
maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de preşedintele comisiei de concurs în
cazul în care se pun întrebări suplimentare.
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 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, conform planului de
interviu, iar întrebările corespunzătoare sunt notate conform Fișei interviului de selecție.
(3) Interviul de selecţie se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de
concurs.
(4) În cadrul interviului de selecţie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:
a) întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând
datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre .........?);
b) întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu:
Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);
c) întrebări ipotetice - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite
situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi
proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);
d) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin
revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior.
Spuneaţi că).
(5) 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
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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.
ART. 12
Prevederile prezentei metodologiei proprii de desfăşurare a concursului/examenului,sunt aduse
la cunoştinţa candidaţilor, în părţile ce-i privesc, prin afişare cu cel puţin 48 de ore înainte de
începerea concursului/examenului.
ART. 13
(1) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu sau prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen.
(2) Pentru posturile specifice comitetului director nou-înfiinţate ca urmare a modificării structurii
organizatorice, precum şi pentru cele neocupate în urma organizării concursurilor/examenelor,
managerul spitalului, numit prin concurs, organizează concurs/examen.

COMISIA DE CONCURS
PREŞEDINTE:
Dr. Dan MORARU
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