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Spitalul Municipal „DIMITRIE CASTROIAN „Husi                                                      Anexa nr. 1 
Jud. Vaslui                                                         

 
Regulament 

de organizare si desfăşurare a concursului/examenului pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din 

Spitalul  Municipal Dimitrie Castroian Husi 
Intocmit avand la baza Ordinul nr. 284 din 12 februarie 2007privind aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice-actualizat 
 

Art.1 În cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi funcţionează, potrivit Legii 95/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, un comitet director format din: 
a) managerul spitalului 
b) directorul medical 
c) directorul financiar – contabil 

Art. 2 (1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director, respectiv directorul medical si 
directorul financiar - contabil se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare 
post în parte. 
(2) Comisia de concurs/examen este propusa de managerul spitalului si este aprobata de către autoritatea de 
coordonare respectiv DSP Vaslui. 
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) ai administraţiei publice locale şi, ca 
observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale şi de sindicat, conform actelor normative în vigoare. 
(4) Comisia de concurs  este formata din preşedinte, 2 membri si un secretar  care răspunde de buna 
organizare si desfăşurare a concursului. 
(5 În scopul soluţionării eventualelor contestaţii se constituie o comisie de soluţionare a acestora . 

Art. 3 (1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale 
si specifice. 
(2) Criterii generale: 
a) au domiciliul stabil în România 
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penala 
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) 
d) nu au vârsta de pensionare conform legislaţiei în vigoare 
(3) Criterii specifice: 
a) pentru directorul medical: 
- sunt absolventi de învatamânt universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta în profil 
medicina 
- sunt confirmati ca medic primar 
-au cel puţin 5 ani vechime ca medic specialist ; 
-au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management 
spitalicesc; 
b) pentru directorul financiar – contabil 
- sunt absolventi de învatamânt universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta în profil 
economic 
- au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor. 

Art. 4 (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină următoarele documente: 
a) cererea de înscriere 
b) copie după actul de identitate 
c) copie legalizata de pe diploma de licenţa sau de absolvire, după caz 
d) curriculum vitae 
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e) adeverinţa care sa ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz 
f) cazierul judiciar 
g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, 
competente/atestate, etc. în funcţie de postul pentru care concurează; 
h) declaraţie pe proprie răspundere ca nu este urmărit penal si nu are cunoştinţa ca a început urmărirea penala 
asupra sa 
i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 
j) adeverinţa  din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic pentru ocuparea funcţiei de director 
medical / director financiar-contabil 
k) proiectul/lucrarea de specialitate 
l) chitanţa de plată a sumei de participare la concurs în sumă de 300 lei. 
(2) Legalizarea actelor conform cu originalul se face la biroul RUNOS  în prezenta documentelor originale. 
(3) Dosarele de inscriere se depun la secretarul comisiei de concurs cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de 
data sustineriiconcursului . 
(4) Comisia de concurs, în termen de 3 zile de la finalizarea înscrierilor, studiază dosarele depuse si stabileşte 
pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”. 
(5)Rezultatul studierii dosarelor se afişează la sediul spitalului. 
(6)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 (director medical, director financiar – contabil) se 
scot la concurs prin publicarea anunţului într-un ziar local, pe situl spitalului spitalmunicipalhusi.ro ,in 
Monitorul Oficial partea a III a ,pe portalul www.posturi.gov.ro si prin afisarea la sediul unitatii cu cel putin 
15 zile lucratoare înainte de data sustinerii concursului. 
(2) Odata cu publicarea posturilor se specifica, pentru fiecare post în parte, data si locul sustinerii 
concursului, modalitati de informare privind criteriile de selectie , continutul dosarului de înscriere, temele 
pentru proiectul/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs. 

Art. 6 (1) Concursul / examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare: 
a) test grila– pentru verificarea cunostintelor din legislatia specifica prevazuta în bibliografie 
b) sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului; 
c) interviul de selectie 
(2) Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10 

Art. 7 (1) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina în cadrul concursului/examenului 
media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui candidat se 
calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare. 
(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileste, în ordine descrescatoare a mediilor, candidatul 
admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidatilor se face pe baza notei obtinute la testul grila, 
iar la mentinerea egalitatii, pe baza notei obtinute la interviul de selectie. 
(3) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului cu exceptia interviului de 
selectie, în termen de 24 ore de la data afisarii. 
Contestatia se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor în termen de 24 ore de la data depunerii 
la secretariatul unitatii. 

Art. 8 (1) Testul – grila/lucrarea scrisa  se desfasoara pe durata a doua ore  
 (2) Testul – grila se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs in ziua 
probei. 
 (3) Testul-grilă conţine 50 de întrebări din bibliografia anuntata  
 (4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel: 
    a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 
puncte; 
    b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 
puncte. 
Cele 50 de intrebari continute de testul grila, vor fi selectate dintr-un numar de cel putin 150 intrebari 
formulate de membrii comisiei prin tragere la sorti. 
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 (5) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de 
exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc 
într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi impune desfăşurarea probei de 
concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmeşte un plic sigilat, care va conţine numărul de teste-
grilă şi o rezervă egală cu numărul candidaţilor repartizaţi în sala respectivă. 
(6) 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. 
        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. 
 (7) Preşedintele comisiei de concurs numeste si stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile personalului de 
supraveghere. 
 (8) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare 
decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv. 
 (9) 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.  
(10) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi, în termen 
de 4 de ore de la finalizarea probei. 

Art. 9 (1) Candidaţii îşi aleg tema pentru Proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de 
comisia de concurs si este  depus odată cu înscrierea la concurs. 
(2) Proiectul/lucrarea de specialitate  trebuie sa fie realizat/realizata  individual de către candidat, sa rezolve 
problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10  pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 
si trebuie sa fie depusa la înscriere. 
(3) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a 
temei date. 
(4) Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 (5) La cererea candidaţilor, Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi are obligaţia să pună la dispoziţia 
acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, 
structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data 
solicitării. 
(6) Evaluarea si sustinerea proiectului se face în plenul comisiei de concurs/examen in max. 15 minute. 
(7) In urma sustinerii orale a proiectului/lucrarii de specialitate, evaluării conţinutului si a răspunsurilor date 
la întrebarile comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acorda câte o nota. 
Nota finala cu doua zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. 

Art.10 (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, religie, starea materiala si la 
originea sociala. 

Art. 11 Înscrierea candidatilor se face la sediul Spitalului Municipal Husi din strada 1 Decembrie 
nr.40, într-un interval care se încheie cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru susţinerea 
concursului. 

Art. 12 Spitalul public organizator elaborează metodologii proprii de desfăşurare a concursului/ 
examenului, cu respectarea prevederilor metodologii-cadru prevazuta in Ordinul nr. 284/2007. Prevederile 
acestor metodologii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în părţile ce-i privesc, prin afişare cu cel puţin 48 
de ore înainte de începerea concursului/examenului. 
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Art.13 Concursul/examenul pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, respectiv 
director medical si director financiar - contabil, se organizează la sediul spitalului in data de 30.03.2015 ora 
10.00  si respectiv 31.03.2015 ora 10.00 proba scrisa si in data de 01.04.2015 ora 9.00 si respectiv 02.04.2015 
ora 9.00 sustinerea proiectului de specialitate si interviul de selectie. Înscrierea la concurs se face la sediul 
spitalului – comp.RUNOS până la data de 20.03.2015 si respectiv 23.03.2015, zilnic in intervalul orar 8,00 – 
16,00. 

Art. 14. Candidaţii declaraţi admişi in urma concursului/examenului sunt numiţi in funcţiile pentru 
care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 

Art. 14 In cazul in care la concursul organizat in vederea ocuparii posturilor specifice comitetului 
director nu s-au prezentat cel putin 2 candidati pentru fiecare functie, incadrarea postului se face prin examen. 

 
 

Manager, 
Dr. Rotaru Lucia 


