
 
 
  
 
                                                                                                                  ANEXA  nr. 1 
 

METODOLOGIE 
de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director medical din 

cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia 
 
 

 
CAP. 1 

Dispoziţii generale 
 
      ART. 1 
    (1) Prezenta metodologie reglementează modul de organizare și desfășurare a 
concursului/examenului pentru ocuparea funcției specifice comitetului director, respectiv 
funcția de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 
   (2) In cazul în care la concursul organizat în vederea ocuparii posturilui de director medical 
nu s-au prezentat cel putin 2 candidati, încadrarea posturilui se face prin examen. 
   (3) Prin act administrativ al managerului unității sanitare organizatoare, se constituie, cu 
avizul Consiliului Județen Teleorman, comisia de concurs/examen, respectiv comisia de 
soluționare a contestațiilor, până cel târziu la data publicării anunțului de concurs. 
    ART. 2 
    (1) Concursul/ examennul cuprinde: 
    a) selecția dosarelor; 
    b) concursul propriu-zis. 
    (2) În cadrul concursului propriu-zis candidaţii susţin următoarele probe de evaluare: 
    a) test grilă de verificare a cunoştinţelor din legislatia specifică postului – probă 
eliminatorie; 
    b) susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului; 
    c) interviul de selecţie. 
    (3)Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10;  
    (4) Concursul/examaneul se finalizează, pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea 
candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor finale obţinute în urma concursului şi cu 
nominalizarea candidatului admis pe postul pentru care a concurat. 
    (5) Pentru a fi declaraţi "Admis" candidaţii trebuie să obţină media finală cel puţin 7,00, iar 
la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00. 
    ART. 3 
    (1) Numirea în funcţii  pe posturile pentru care au concurat se face prin decizie a 
managerului spitalului și încheie cu acesta contract de administrare, conform prevederilor 
legale. 
    ART. 4 
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, Spitalul de Psihiatrie Poroschia 
publică anunțul  privind concursul in Monitorul Oficial al României, Partea a III a, pe portalul 
posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulație și pe pagina web a spitalului, precum și la 
sediul acestuia,  cu cel puţin 15  zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă. 
    (2) Anunţul de concurs afișat la sediul și pe pagina de internet a spitalului cuprinde 
obligatoriu următoarele elemente : 



a) denumirea postului vacant; 
b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de 
depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs; 
c) condițiile generale și specifice; 
d) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora; 
e) bibliografia și, după caz, tematica; 
f) temele de proiect; 
g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data- limită și ora până la care se pot 
depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se 
afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează 
rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.   
(3) Anunțul de concurs publicat în presa scrisă și în Monitorul Oficial al României, Partea a III 
a, va conține : 
a)   denumirea postului 
 b) nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care 
se organizează concursul 
 c) data, ora și locul de desfășurare a acestuia 
 d) data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs  
 e) datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs. 
 

CAP. 2 
Organizarea concursului 

 
    ART. 5 
    (1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de 
managerul spitalului. 
    (2) Comisia  de concurs/examen este propusă de managerul spitalului. Desemnarea comisiei 
de concurs se constituie prin act administrativ al managerului spitalului, cu avizul Consiliului 
Județean Teleorman. 
     (3)Comisia de concurs/examen are în componență, ca membri, doi reprezentanți ai 
autoritatii de coordonare, respectiv Consiliul Judetean Teleorman, un reprezentant al Directiei 
de Sanatate Publica Teleorman și un reprezentant al spitalului. 
    (4) Fiecare comisie este condusă de un președinte și are un secretar care verifică buna 
organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de fiecare candidat a criteriilor generale 
si specifice de selectie si a altor conditii prevăzute de actele normative în vigoare. 
    (5) In scopul solutionarii eventualelor contestatii se constituie o comisie de solutionare a 
contestatiilor , prin act administrativ al managerului spitalului in aceleasi conditii ca si comisia 
de concurs. 
    ART. 6 
    Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor cei 
care declară sau despre care sunt informaţii certe că au rude ori afini până la gradul al IV-lea 
inclusiv în rândul candidaţilor. 
    ART. 7 
    (1) Preşedinţii și membrii comisiei de concurs/examen, respectiv președinții și membrii 
comisiei de soluționare a contestațiilor poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi 
desfăşurare a concursului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, 
asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a 
documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării şi ierarhizării acestora. 
   



 
    ART. 8 
    (1) Atribuţiile comisiei  de concurs/examen sunt: 
a) selectează dosarele de concurs ale candidaților; 
b) stabilește subiectele pentru proba scrisă; 
c) stabilește planul interviului și realizează interviul; 
d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul; 
e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților; 
f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, 
precum și raportul final al concursului.   
  ART. 9 
 (1) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt: 
a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la 
notarea probei scrise și a interviului; 
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.    
(2) Comisia soluţionează contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul probei 
scrise şi la rezultatul final al concursului. Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt 
definitive. 
ART. 10 

(1) Atribuțiile secretarului comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor 
are următoarele atribuții pricipale : 

a) primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile; 
b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a 
contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei; 
c) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de 
soluționare a contestațiilor întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, 
respectiv procesul-verbal al selecției dosarelor și raportul concursului; 
d) asigură afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv a 
rezultatelor eventualelor contestații; 
e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna organizare și desfășurare a 
concursului. 
 

CAP. 3 
Înscrierea candidaţilor 

 
    ART. 11 
    La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale 
și specifice, astfel: 
 
     -Criterii generale : 
a) au domiciliul stabil în România; 
b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.  
 
 



 
-  Criteriile specifice sunt următoarele: 
      - pentru director medical 
 
1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 
2. sunt confirmați cel puțin medic specialist; 
3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă; 
 
 
-  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 
       - pentru director medical 
 
a) cererea de înscriere; 
b) copie de pe actul de identitate; 
c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz; 
d) copie de pe certificatul de medic specialist; 
e) curriculum vitae; 
f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; 
g) cazierul judiciar; 
h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este 
definită prin lege; 
i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unitățile sanitare abilitate; 
j) proiectul de specialitate; 
k) taxa de concurs: 150 lei . 
     
 
ART. 13 
(1) Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiilor de concurs/examen, cu cel putin 5 
zile lucratoare înainte de data sustinerii concursului. 
(2) In termen de 24 de ore de la termenul limita de înscriere, comisia de concurs studiază 
dosarele de înscriere si declară “Admis” sau “Respins” fiecare dosar. Rezultatul selectiei 
dosarelor de înscriere se afiseaza, la sediul institutiei, la avizierul unitatii.  
(3)Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul selectiei dosarelor, in cel mult  24 ore, de la data 
comunicarii rezultatelor verificării. 

(4)Contestaţia se rezolvă în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de 
soluţionare a contestaţiilor.  
 

 
CAP. 4 

Desfăşurarea concursului propriu-zis 
 
    ART. 14 
    (1) Testul grila de verificare a cunoştinţelor se elaborează de catre  comisia de concurs, pe 
baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei. 
    (2)  Testul grila are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a 2 ore. 
    (3) Testul grila  contine 25 intrebari, din  domeniul legislaţiei specifice activităţii spitalului 
public . 



    (4) Fiecare intrebare se va nota cu 0.4 puncte. 
    ART. 15 
    Exigenţe cu privire la elaborarea testului grila: 
    a) conţinutul să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate sau capcană; 
    b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs; 
    c) gradul de complexitate al întrebărilor să fie de nivel mediu; 
    d) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei de concurs; 
    e) să poată fi rezolvate în timpul stabilit. 
    ART. 16 
    (1) Pentru  sala de concurs în care se desfăşoară testul grilă, preşedintele comisiei  de 
concurs stabileşte, înainte de începerea probei, din rândul personalului pus la dispoziţie de 
instituţia organizatoare, responsabilul de sală. 
    (2) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii; 
    a) verifică sala de concurs îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în 
rezolvarea testului; 
    b) afişează la intrare tabelul nominal cu candidaţii, în ordine alfabetică, repartizaţi să susţină 
proba de evaluare în sala respectivă; 
    c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal; 
    d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă; 
    e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test grilă; 
    f) precizează şi verifică modul de identificare a fiecărei lucrări şi ia măsuri de secretizare a 
acestora, aplicând pe fiecare test, până la finalizarea probei; 
    g) verifică existenţa unor semne distinctive pe teste, luând măsuri de anulare a celor 
descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare "ANULAT", cu semnătura proprie, 
şi asigură un nou test-grilă candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi. 
La fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie testul scris fără să 
depăşească timpul afectat probei. 
        
 
      ART. 17 
    Pe timpul desfăşurării probei, responsabilul de sală nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii 
privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia 
preşedintelui și a comisiei  de concurs. 
    ART. 18 
    (1) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a lucrarii înainte cu 15 de minute de 
deschiderea repartizarea testului. 
    ART. 19 
    (1) La ora înscrisă pe plic, responsabilul de sală deschide plicul cu teste în faţa tuturor 
candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de finalizare a probei. 
    (2) Din momentul deschiderii plicului cu testul grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de concurs 
decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. 
    (3) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare 
albastră ori neagră. 
    ART. 20 
    (1) După expirarea timpului, testele candidaţilor se preiau de secretariatul comisiei,  şi se 
repartizează pentru a fi evaluate de membrii comisiei  de concurs. 
    ART. 21 
    (1) Rezultatul la testul grilă se comunică prin afişare, la sediul instituţiei organizatoare, în 
termen de maxim 4 de ore de la finalizarea probei. 



    (2) Sunt declaraţi "respins" candidaţii care au obţinut la testul grila  de verificarea 
cunoştinţelor o notă mai mică de 6,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta, fiind 
scoşi din concurs şi nemaiputându-se prezenta la susţinerea probelor urmatoare. 
    (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu exceptia interviului 
de selectie în termen de cel mult 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. 
    ART. 22 
    (1) Proiectul de management urmăreşte modul în care candidatul analizează şi propune 
soluţii de rezolvare a temei date, utilizând aparatul ştiinţific şi conceptual specific. 
    (2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru 
care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la 
publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
    ART. 23 
    (1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul de management şi îl depun odată cu înscrierea 
la concurs. 
    (2) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat şi să rezolve 
problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, 
cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus la înscriere. 
    (3) Grila de punctare a proiectelor de management este elaborată de comisia de concurs, 
după încheierea perioadei de înscriere a candidaţilor. 
    ART. 24 
    (1)  Evaluarea si susţinerea proiectului se face în plenul comisiei  de concurs/examen,  pe 
durata a maximum 15 minute, plus 5 minute acordate pentru răspunsurile la întrebările 
adresate de membrii comisiei de concurs. 
    ART. 25 
    (1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei  de concurs să constate, 
analizând şi rezultatele obţinute la probele de evaluare susţinute anterior, dacă respectivul 
candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru 
acest post, din punct de vedere al experienței profesionale, aptitudinilor de comunicare, 
aptitudinilor și cunoștințelor manageriale. 
    (2) Fiecare membru al comisiei  de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte "Fişa 
interviului de selecţie" (conform anexei). 
    (3) În urma susținerii orale a proiectului de specialitate, evaluării conținutului și 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. 26 
    (1) Interviul de selecţie se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei  
de concurs . 
    (2) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea 
sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi originea socială. 
 

CAP. 5 
Dispoziţii finale 

    ART. 27 
    (1) Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a 
notelor obţinute la testul-grilă, proiectul de management şi interviul de selecţie. 
    (2) În baza mediilor finale ale candidaţilor se întocmesc, pentru fiecare post scos la concurs, 
în ordine descrescătoare, listele finale ale concursului de selecţie. 



    (3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la lucrarea 
scrisa, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie. 
    ART. 28 
    (1) Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, în 
termen de 24 de ore de la finalizarea concursului. 
    (2) Mediile finale obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare 
numai la postul pentru care aceştia au candidat. 
    (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, în termen de 24 de ore 
de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în timp 
de 24 de ore de la data depunerii. 
    ART. 29 
       (1) Candidatii declarati admisi în urma concursului/examenului sunt numiti în funcțiile 
pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului și încheie cu acesta 
contract de administrare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare  
    (2) Lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru 
organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează în arhiva instituţiei organizatoare şi au 
regimul documentelor de personal şi învăţământ. 
 
 
 
 
 

MANAGER, 
Dr. SOARE ROXANA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA  

 
la metodologie de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei de 

director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia 
 
    ROMÂNIA 
    CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 
    Spitalul de Psihiatrie Poroschia 
 
    Comisia de concurs 
 
                         FIŞA INTERVIULUI DE SELECŢIE 
 
    Candidat ......................... 
    Postul solicitat ................. 
    Data interviului ................. 
    Intervievator .................... 
 
____________________________________________________________________________
____ 
1. Aptitudini de comunicare   - Excelente (10 - 9,50) 
                              - Foarte bune (9,49 - 9,00) 
                              - Acceptabile (8,99 - 7,00) 
                              - Minime (6,99 - 5,00) 
                              - Insuficiente (4,99 - 1,00) 
____________________________________________________________________________
____ 
2. Aptitudini şi cunoştinţe   - Excelente, capabil să îşi asume postul fără o 
   manageriale                  pregătire prealabilă (10 - 9,50) 
                              - Foarte bune, este necesară puţină pregătire 
                                (9,49 - 9,00) 
                              - Bune, are cunoştinţe elementare, dar este 
                                capabil să înveţe (8,99 - 7,00) 
                              - Necesită multă pregătire (6,99 - 5,00) 
                              - Nu are aptitudini manageriale (4,99 - 1,00) 
____________________________________________________________________________
____ 
3. Ambiţii profesionale       - Fixează obiective foarte ambiţioase (10 - 9,50) 
                              - Scopuri de nivel înalt (9,49 - 9,00) 
                              - Obiective de nivel mediu (8,99 - 7,00) 
                              - Obiective limitate, nu este foarte ambiţios 
                                (6,99 - 5,00) 
                              - Se bazează pe alţii prea des, obiective minime 
                                (4,99 - 1,00) 
____________________________________________________________________________
____ 
4. Motivare                   - Motivare excelentă, dorinţă puternică de a munci 
                                (10 - 9,50) 
                              - Foarte interesat de post; pune multe întrebări 



                                (9,49 - 9,00) 
                              - Dorinţă de a munci (8,99 - 7,00) 
                              - Puţin interesat de post (6,99 - 5,00) 
                              - Nu este interesat de post, impasibil 
                                (4,99 - 1,00) 
____________________________________________________________________________
____ 
5. Potrivire de post          - Excelent pentru acest post (10 - 9,50) 
                              - Foarte bun pentru acest post (9,49 - 9,00) 
                              - Satisfăcător pentru acest post (8,99 - 7,00) 
                              - Incert pentru acest post (6,99 - 5,00) 
                              - Nesatisfăcător pentru acest post (4,99 - 1,00) 
____________________________________________________________________________
____ 
6. Autocontrol                - Are o excelentă abilitate de a se controla 
                                (10 - 9,50) 
                              - Siguranţă de sine, încredere în capacitatea sa 
                                de a rezolva problemele (9,49 - 9,00) 
                              - Autocontrol mediu (8,99 - 7,00) 
                              - Pare suprasolicitat, nervos (6,99 - 5,00) 
                              - Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99 - 1,00) 
____________________________________________________________________________
____ 
7. Impresie generală          - Excelentă (10 - 9,50) 
                              - Foarte bună (9,49 - 9,00) 
                              - Bună (8,99 - 7,00) 
                              - Satisfăcătoare (6,99 - 5,00) 
                              - Nesatisfăcătoare (4,99 - 1,00) 
____________________________________________________________________________
____ 
 
    Solicitantul este un candidat*): 
    - Foarte potrivit (10 - 9,50) 
    - Potrivit (9,49 - 9,00) 
    - Destul de potrivit (8,99 - 7,00) 
    - Posibil, dar pentru un alt post (6,99 - 5,00) 
    - Nepotrivit (4,99 - 1,00) 
 
             Evaluator, 
         .................                    ................. 
            (semnătura)                             (data) 
 
 
    *) Se trece nota finală a interviului de selecţie, calculată cu două zecimale, ca medie 
aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi. 
 
 


