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PROCES DE ACREDITARE 

Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea organizează concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi 
contractuale vacante : 

-1 (unu) post medic medicina generala-comp. Managementul Calitatii, studii superioare; 
-1 (unu) post statistician medical principal, studii medii,vechime minim 4 ani in specialitate; 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea în 
termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii la sediul unitatii şi trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările ş i completările ulterioare. 

Proba scrisă va avea loc în data de 30.01.2020 ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 
03.02.2020 ora 11.00 la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie Buftea. 

Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de la Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea, 
Compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 021-3515295 şi se vor afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei. 

ACTE DOSAR: 
(l)Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 
documente: 
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţii lor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f)adeverinţă 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 unităţile sanitare 
abilitate; 
g)curriculum vitae; 
h)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului. 
(4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea. 
*NOTA: Pentru postul de medic-comp.Managementul Calitatii ,curs "Managementul Calitatii in spitale" 
Taxa înscriere depusa la casieria spitalului este de; 
50 lei-statistician 
I 00 lei- medic 

TEMATICĂ STATISTICIAN MEDICAL 

1. Organizarea şi funcţionarea spitalelor, conducerea şi finanţarea spitalelor 
2. Asigurările sociale de sănătate: Persoanele asigurate. Drepturile şi obligaţiile asiguraţi lor 



3. Cârdul european şi cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate 
4. Drepturile pacienţilor 

5. Modalitatea de acordare a asistenţei medicale spitaliceşti, în funcţie de anumite criterii 

6. Descrierea situaţiilor în care nu se solicită bilet de internare atât pentru spitalizarea continuă, cât şi 
pentru spitalizarea de zi 

7. Principalii indicatori statistici care evalueaza activitatea spitalului 
8. Noţiuni de bază ale pachetului Microsoft Office 

9. Elementele constitutive ale decontului de cheltuieli care se eliberează pacientului pentru serviciile 
medicale primite 

BIBLIOGRAFIE 

1. LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, titlurile: VII - Spitalele, Vlll - Asigurările Sociale de Sănătate, IX - Cârdul 
European şi Cârdul Naţional de asigurări sociale de sănătate; 

2. LEGEA nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările si completările ulterioare. 

3. HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

4. ORDIN nr 1490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de 
performanţă al managementului spitalului. Anexa: Metodologie de calcul a Indicatorilor de 
Performanţă ai Managementului Spitalului - punctul B (Indicatori de utilizare a serviciilor) şi 
punctul I) (Indicatori de calitate) 

5. ORDIN nr. 840 din 29 martie 2018 al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind 
aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de 
pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei 
de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care 
se solicită reconfirmarea, 

6. Metodologia de calcul a următorilor Indicatori: Mortalitatea Generală si Morbiditatea 

7. Ordin nr. 1100 din 14/10/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează 
pacientului pentru serviciile medicale primite 

8. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

9. Cunoştinţe de operare cu pachetele MS Office 
10. Fişa postului statistician medical. 



SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 
BIROUL DE EVALUARE SI STATISTICA SANITARA 

I. IDENTIFICAREA POSTULUI 

1. DENUMIREA POSTULUI : STATISTICIAN PRINCIPAL 

2. NUMELE SI PRENUMELE: 

3. CERINŢELE POSTULUI 
3.1. Pregătirea profesionala impusa ocupantului postului : 

Vizat, 
Manager 

Calificare de baza: - studii medii.vechime in specialitate minim 4 ani si examen de grad principal 
3.2. Experienta necesara postului: 
- vechime in activitate minim 4 ani 

4. RELAŢII DE MUNCĂ 
lerarhice:subordonare: manager 

> Functionale: cu compartimentel sectiile/serviciile din spital, 
> De colaborare: 

- Cu personalul din secţiile, compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii din ambulatoriul de 
specialitate 
- Cu personalul tehnic si administrativ 

II. DESCRIEREA POSTULUI 

A. Dificultatea operatiunilor specifice postului 

• Necesită efort intelectual caracteristic postului pe care îl deţine 
• Necesitatea unor aptitudini deosebite - abilitati practice specifice postului, abilitati de comunicare, 

munca in echipa, promptitudine, rezistenta la stres, efort fizic prelungit, constiinciozitate, 
disciplina 
B. Responsabilitatea implicata de post 

• Raspunde de executarea sarcinilor pe care le are in limitele prevederilor legale si cu respectarea 
tuturor actelor normative in vigoare in acest domeniu de activitate 

• Pastreaza confidentialitatea lucrarilor 
întocmite ATRIBUTII 

Atributiile decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute, ca urmare a 
parcurgerii unei forme de invatamant recunoscuta de lege. 

A . ATRIBUTU SPECIFICE 

-primeşte documentaţia medicala a bolnavilor iesiti din spital (foi de observaţie elinea , foi de 
temperatura , tabele cu evidenta bolnavilor consultaţi in ambulatorul de specialitate) 
-prelucrarea datelor clinice in sistem D.R.G. si transmiterea spre validare la 
S.N.S.P.M.S a spitalizării continue si a spitalizării de zi. 
-se face importul fişierulu i de coduri ORG trasmins de la SNSPMS catre 
spital cu cazurile validate si nevalidate. 
-corectarea si trimiterea spre revalidare a cazurilor nevalidate . 
-prezentarea conducerii spitalului a raportului de activitate pentru serviciile 
spitaliceşti furnizate in regim de spitalizare continua finanţate pe baza 
grupelor de diagnostice al spitalului. 
-importul datelor din ORG in SIUI a spitalizării de zi si a spita l izării continue , modificarea 
adresei pacienţilor , precum si a asigurării de sănătate , intrucat in urma importului sunt erori 
la pacienţii importaţi. Introducerea pacienţilor consultaţi in ambulator in aplicaţia SIUI Clinic . 



Raportarea in SIUI la CAS Ilfov a spitalizării continue bilunar , spitalizarea de zi si ambulatorul 
de specialitate lunar . 
-importul fiserului de erori in spitalizarea continua , de zi si ambulator in urma căruia se fac 
corecturile si se retrimit spre CAS Ilfov . Raportarea in SIUI a certificatelor medicale eliberate 
de medicii din spital si a reţetelor compensate. 
-raportarea la CAS Ilfov a evidentei fisei pacienţilor si a evidentei dupa CNP a pacienţilor 
externaţi. 

-raportarea la DSP a Centralizatorului intervenţii lor chirugicale si a Centralizatorului bolnavilor 
externaţi din spital. 
-colaborarea cu personalul medical din structura spitalului pentru adăugarea de coduri sau 
modificarea eventualelor erori constate in foile de obesevatie clinica. 
-indeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii in limita competentelor; 
-asigura colectarea datelor si informatiilor medicale respectand conform Legii nr. 
677/21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date.publicata in M.O. al Romaniei,Partea 
I,nr.790/12.12.2001,cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MSP nr.1782/2006 
privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în 
regim de spitalizare continua si spitalizare de zi,cu modificarile si completarile ulterioare. 
-raportarea trimestriala la CASJ Ilfov a accidentelor rutiere si vătămări corporale grave prin 

agresiune precum si a îmbolnăvirilor profesionale; 

-respecta ROl,ROF,codul de etica ; 



TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea postului vacant de medic la Biroul de Management al Calităţii 

Bibliografie: 

I. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi i, cu modificările ş i completările ulterioare. 
2. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 (republicată) privind controlul intern si controlul financiar 

preventiv, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Ordinul nr.400/2015-pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, 
cu modificările şi completările ulteriore. 

4. Ordinul nr.972/201 O- pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a 
spitalelor 

5. Legea nr.46/2003 drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare 
6. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date , cu modificări le şi completările ulterioare. 
7. Ordinul nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in 

cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei 
publice locale 

8. Legea nr.500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Tematică: 

Titlul VII " Spitale" 

Obiectivele generale ale controlului intern/managerial 
Metodologia de elaborare si revizuire a procedurilor 

Metodologie de elaborare si conducere a Registrului Riscurilor 
Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Regului special privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Atributiile generale ale Structurii de Management al Calitatii Serviciilor Medicale 
Drepturile pacientului 

SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 
BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE 

III. IDENTIFICAREA POSTULUI 

5. DENUMIREA POSTULUI : MEDIC 

6. NUMELE SI PRENUMELE: 

7. CERINŢELE POSTULUI 
7. 1. Pregătirea profesionala impusa ocupantului postului : 

Calificare de baza: - studii superioare, diplomă de licenţă 
7.2. Experienta necesara postului: 
- vechime in activitate 

8. RELAŢII DE MUNCĂ 

lerarhice:subordonare: manager 

Vizat, 
Manager 

> Functionale: cu compartimente/sectiile/serviciile din spital, cu unitatile ce asigura servicii de 

mentenanta la echipamentele tehnice medicale cu unitati furnizoare de consumabile si 



dispozitive de tehnica medicala 
> De colaborare: 

Cu personalul din secţiile, compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii din ambulatoriul de 
specialitate 

- Cu personalul tehnic si administrativ 

IV. DESCRIEREA POSTULUI 

C. Dificultatea operatiunilor specifice postului 

• Necesită efort intelectual caracteristic postului pe care îl deţine şi aptitudini pentru postul de 
economist; 

Necesitatea unor aptitudini deosebite - abilitati practice specifice postului, abilitati de comunicare, 

munca in echipa, promptitudine, rezistenta la stres, efort fizic prelungit, constiinciozitate, 
disciplina 

D. Responsabilitatea implicata de post 

• Raspunde de executarea sarcinilor pe care le are in limitele prevederilor legale si cu respectarea 
tuturor actelor normative in vigoare in acest domeniu de activitate 

• Pastreaza confidentialitatea lucrarilor 
intocmite ATRIBUTII 

Atributiile decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute, ca urmare a 
parcurgerii unei forme de invatamant recunoscuta de lege. 

A. ATRIBUTU SPECIFICE 
a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 
b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii: 
manualul calităţii, procedurile; 

c) coordonează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrulunităţii, pe baza 
procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii , laborator etc. şi a standardelor de calitate; 
d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; 
e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de 
management al calităţii ; 

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 
g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de 
manager; 

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii 
cucerinţele specifice; 

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului 
acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii ; 
k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în 
scopulasigurării sănătăţii pacienţilor; 

I) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii. 
m) organizează şi coordonează întreaga activitate din cadrul compartimentului; 
n) răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor eliberate în cadrul 
compartimentului de management al calităţii serviciilor medicale 

B. RESPONSABILITĂŢI COMUNE. 

> Respecta programul de lucru si semneaza condica de prezenta la venire si plecare. 

> Este interzis venirea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau introducerea si consumarea 

lor in unitate in timpul orelor de munca. Este interzis fumatul in incinta unitatii. 
> Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura 



acestora, orice declaratie publica cu referire la locul de munca fiind interzisa, fara acordul 
conducerii. Se va abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei. 

> Efectueaza controlul medical periodic conform programarii si normelor in vigoare. 
> Cunoaste si respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale 

spitalului. 

> Cunoaste si aplica normele interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau. 
> Pe durata concediului de odihna, concediului medical sau in alte situatii neprevazute, este inlocuită 

de persoana desemnată de managerul unităţii. 

> Va raspunde de pastrarea secretului de serviciu precum si de pastrarea secretului datelor si al 
informatiilor cu caracter personal detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor 
de serviciu. 

> Utilizeaza corect dotarile postului fara sa isi puna in pericol propria existenta sau a celorlalti 
angajati, aduce la cunostinta setului ierarhic orice defectiune si intrerupe activitatea pana la 
remedierea acesteia. Anunta setul ierarhic asupra oricaror probleme aparute pe parcursul 
derularii activitatii. 

E. Sarcini si atribuţii in conformitate cu cerinţele O.S.G.G. nr.400/2015 cu modificarile si 
completarile ulterioare pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând 
standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor 
de control intern/managerial 

Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din care face parte 
Identifica riscurile asociate activitatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor 

specifice structurii din care fac parte 

Evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor 
specifice. 

Propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre avizare 

F. ATRIBUŢII SPECIFICE Legii 16/1996 modificata si completata prin Legea nr.358/2002, OUG 
39/2006, Legea nr.474/2006 si Legea nr. 138/2013 privind arhivele nationale 
- Asigura pastrarea la locul de munca a documentelor pana la predarea acestora la arhiva spitalului 

G. ATRIBUŢII SPECIFICE - Obligatii ce revin salariatiilor privind situatiile de urgenta conform 
Legii 307/2006 - apărarea împotriva incendiilor 

sa cunoasca si sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor; 
la terminarea programului de lucru sa se verifice aparatura electrica, starea ei de functionare si, 
de asemenea, scoaterea acesteia din priza; 

sa anunte imediat despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau despre 
producerea unor incendii si sa actioneze cu mijloace existente pentru stingerea acestora; 

sa acorde primul ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor, din initiativa proprie sau la 
solicitarea victimelor, conducerii, pompierilor 

sa intretina mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, instalatiile, echipamentul sau 
dispozitivul de lucru; 

sa utilizeze instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor 
tehnice; 

sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui 
pericol iminent de incendiu; 

sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la 
producerea incendiilor; 

sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de 

aparare împotriva incendiilor; 



respecta normele privind Sanatatea si Securitatea in Munca conf. Legii 319/2006; 

H. ATRIBUTU SPECIFICE LEGII NR. 319/2006 
Sarcinile si obligaţiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca conform Legii 
nr.319/2006-Legea sanatatii si securitatii in munca 

sa-si insuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarile in domeniul sanatatii si 
securitatii in munca si masurile de aplicare a acestora; 

sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si celelalte mijloace de 
productie; 

sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate 
ale echipamentelor de munca si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie 

care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala 
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de 

munca suferite de persoana proprie, de alti participanti la procesul de munca; 
sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de 

indata conducatorul locului de munca; 
sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a 

fost acordat; 
sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca, alata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se 
asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate 
si sanatate la locul sau de munca; 

sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniu 
securitatii muncii. 

V. MENTIUNI SPECIALE 

VI. TERMENI SI CONDITII 

VII. Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar, 

Data ___ _ _ _ _ 

Semnătura 

MANAGER 
Comp. resurse umane 



REGULAMENT 

de organizare şi desfăşurare a concursului pent ru ocuparea posturilor vacante de statistician medical pr., 
medic-comp.managementul calitatii la Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea 

Capitolul I - Dispoziţii generale 

Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante la 
Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea. 

Art.2.(l )Încadrarea personalului contractual se face prin concurs sau examen organizat în limita posturilor 
vacante prevăzute în statul de funcţii. 
(2)În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi 
candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen. 
Art.3.Condiţiile de desfăşurare, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul 
instituţiei publice organizatoare a concrusului, pe pagina de internet cu cel puţin 15 zile înainte de data 
desfăşurării concursului. 
Art.4.La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante pot participa persoanele care îndeplinesc 
conditiile prevăzute de lege. 
Art.S.(l)Concursul constă dintr-o probă scrisă şi o probă orală sau interviu. 
(2)Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unui test - grilă, după caz, în prezenţa comisiei 
de concurs. 
(3)Fiecare probă a concursului va fi notată cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs. 
(4)Pentru a fi declarţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7. Promovarea probei 
scrise este obligatorie pentru susţinerea probei orale. 
(S)Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în ordinea 
mediei generale, determinată pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă. 



Art.6.(l)Candidaţii declaraţi admişi sunt încadraţi, în condiţiile legii, pe baza rezultatelor finale obţinute, pe 
posturile pentru care au candidat. 
(2)În vederea angajării, candidatul admis trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile lucrătoarede la data 
expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la instituţ ia publică în al cărei stat de funcţii este prevăzut 
postul vacant. 
(3)Neprezentarea candidatului în termenul prevăzut la alin.(2) în vederea angajării atrage decaderea din 
dreptul de a ocupa postul pentru care a candidat. 
În această situaţie instituţia publică notifică următorului candidat admis din lista cuprinzând rezultatele finale 
ale concursului posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv sau, după caz, declară postul vacant, urmând să 
se organizeze un nou concurs în condiţiile legii. 
(4)Emiterea actului administrativ de angajare se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care 
candidatul a fost declarat admis. 
{S}Prin excepţie la prevederile alin.(4), actul administrativ de angajare poate fi emis cu acordul conducătorului 
instituţiei publice la solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data declarării acestuia ca admis. 

Art.7.În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante se constituie 
comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului 

instituţiei publice organizatorice a concursului. pini cel tirziu la data e_ublicirii anunţului de concurs. 

Art.8.(l)Comisia de concurs este formată din maximum 5 membri. 
(2)În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există specialişti în profilul postului scos la concurs, în 
comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii. 
(3)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri, dintre care cel puţin un membru să 
aibă experientă şi cunoştintele necesare în domeniul în care urmează să se ocupe postul vacant. 

Art.9.(l)Calitatea de membru în comisia de concrus este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia 
de soluţionare a contestaţiilor. 
(2)Preşedintele comisiei de concurs, respectiv a l comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează 
din rândul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. 
(3)Fiecare comisie de concurs şi, respectiv, fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor au un secretariat 
a cărui componentă se stabileşte prin actul administrativ de constituire a comisiilor. 
Această activitate se realizează de către o persoană desemnată din cadrul compartimentelor de resurse 
umane sau de către o persoană cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului. 

Art.10.(l)Instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la 
solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public. 
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de 
comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor. 
(3)Orice candidat are acces la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a 
concursului. 

Art.11. 
Concursul se organizează în temeiul r egulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea posturilor vacante. 

ANEXA - REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a concrusu/ui pentru ocuparea posturilor vacante 

Capitolul I -atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale 
secretariatului 

Art.1. 
Comisiile de concurs au următoarele atribuţii principale: 



a)selectează dosarele de concurs ale candidaţilor; 
b )stabilesc subiectele pentru proba scrisă; 
c)stabilesc planul interviului şi realizează interviul; 
d)stabilesc planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei; 
e)notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului; 
f)transmit secretariatului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor; 

Art.2. 
Comis iile de soluţionare a contestaţiilor au urmatoarele atribuţii principale : 
a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecarei probe a concursului; 
b)transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor; 

Art.3. 
Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale: 
a)preia dosarele de concurs depuse de candidaţi; 
b )urmăreşte respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului; 
c)întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs întreaga documentaţie privind 
activitatea specifică a acesteia; 
d)asigură transmiterea rezultatelor concursului pentru a fi comunicate candidaţilor; 

e)îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului; 

Art.4 
Secretariatul com1s1e1 de soluţionare a contestaţiilor îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile 
prevăzute la art.2 lit.b. 

Capitolul li - Procedura de desfăşurare a concurslui 

Art.5 
Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea personalului contractual. candidatul 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii : 
a)îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; 
b)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
c)are capacitatea deplină de exerciţiu; 
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie 
sau medicul de specialitate medicina muncii ; 
e)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 
f)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
g)nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Art.6 
(l)În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, candidaţii depun 
la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concrus, care va conţine în mod obligatoriu : 
a)copia actului de identitate; 
b )cerere de înscriere; 
c)curriculum vitae; 
d)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

e)copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz în 
specialitate; 
f)cazierul judiciar ( pentru asistenţi medicali); 
g)adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

h)declaraţia pe propria raspundere sau adeverintă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică; 

(2)În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data ş i ora desfăşurării concursului, instituţia 
publică are obligaţia de a anunţa modificările intervenite în desfăşurarea concursului. 



Art.7 

(1 )În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art.6 alin.(1 ), 
comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndepliniri i condiţiilor de 
participare la concurs. 
(Z)Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul 
instituţiei publice organizatorice a concursului, în termenul prevăzut la alin(l). 

Art.8 
(l)În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de inscriere candidaţii respinşi au 
dreptul să depună contestaţie. 
(2)Rezultatul contestaţiei se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la data expirării termenului 
de depunere a contestaţiilor. 

Art.9. 
(l)Subiectele sau testul - grilă pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, în 
concordantă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul. 
(2)Comisia de concurs va stabili subiectele sau testul - grilă pentru proba scrisă în ziua concursului. 
(3)Seturile de subiecte sau testele- grilă se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se inchid în 
plicuri sigilate purtând ştampila instituţiei publice organizatorice a concursului. 

Art.10. 
(l)Înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii 
formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. 
Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate. 
(2)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. 
(3)Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi 
compelxitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 
(4)La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de 
subiecte sau testele grilă şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. 
(S)După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei 
persoane, în afara membrilor comisie de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul 
comisie, respectiv supravegherea desfăşurării probei. 
În acest caz candidatul este eliminat din concurs. 
(6)Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice fel de lucrări 
care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. 
Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele 
interzise au fost folosite sau nu. 
Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, va elimina candidatul din sală, va face 
menţiunea "fraudă" pe lucrare şi va consemna cele întâmplate în procesul - verbal. 
(?)Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de instituţia 
publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă, în colţul din stânga sus. 
Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, va fi lipită astfel încât datele 
înscrise să nu poată fi identificate şi se va aplica ştampila instituţiei publice organizatoare a concursului. 
(S)Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul - grilă, la 
expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens. 

Art.11. 
Comisia de concurs stabileşte modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă, care se afişează la 
finalizarea acestei probe, la locul desfăşurării concrusului. 

Art.12. 
(l)lntervlul :ie :iu:iţlne, de rei;ul!I, nu mal târziu de doua zile lucrătoare de la data :iu:iţlnerll probei scrise. 

(2)Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate cunoştintele teoretice şi practice, 
abilităţile si aptitudinile candidatului pe baza următoarelor criterii în raport cu cerinţele postului : 
a)pregătirea profesională; 

b)pregătirea teoretică pe baza bibliografiei stabilite; 
c)aptitudini de comunicare/ reprezentare; 



d)abilităţi impuse de exercitarea funcţiei; 
e )motivaţia candidatului; 
t)capacitatea de decizie şi organizare pentru funcţiile de conducere; 
(3)Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. 
Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, 
etnie,sex, stare materială şi origine socială. 

Art.13 
La finalizarea fiecărei probe a concursului se întocmeşte câte un proces - verbal. 
La finalizarea concursului se întocmeşte un proces - verbal care să conţină modul de desfăşurare a 
concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs. 

Capitolul III - Notarea probelor şi comunicarea rezultate/or 

Art.14 
(l)Notarea probei scrise şi a interviului se face, de regulă, în termen de 24 de ore de la data susţinerii 
probelor. 
(2)Rezultatul final pentru fiecare probă se întocmeşte pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de 
fiecare membru al comisiei de concrus. 

Art.15 
(l)Lucările scrise se corectează sigilate. 
(2)Lucrările scr ise care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu vor mai fi 
notate. 

Menţiunea "anulat" se va face atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, 
consemnându-se aceasta în procesul - verbal. 
(3)Lucrările scrise, după notarea de către fiecare membru al comis iei de concurs, se desigilează. 
Art.16 

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele două probe prevăzute la art.S,şi care au obţinut cel 
puţin nota 7 la fiecare probă. 
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. 

Art.17 
(l)Punctajele obţinute, cu menţiunea "admis" sau "respins", se comunică candidaţilor prin afişare la sediul 
instituţiei publice organizatorice a concursului. 
(2)Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în ordinea 
mediei generale, determinată pe baza mediei notelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă. 
(3)La rezultatele finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar 
dacă egali tatea se menţine, are prioritate cel care are specilizări în domeniul postului pentru care a 
candidat. 
( 4)Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişarea la sediul i nstituţiei publice 
organizatorice a concursului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţineri i ultimei probe. 

Art.18 
Rezultatele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal în 
care se va menţiona, pentru fiecare candidat nota obţinută la fiecare dintre probele concursului, în 
vederea depunerii eventualelor contestaţii. 

Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. 

Capitolul IV -Soluţionarea contestaţiilor 
Art.19 

După afişarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 
48 de ore de la data afişării rezultatelor pentru fiecare probă a concursului, la sediu l instituţi ei publice 
organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Art.20 
(l)Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza modul în care a fost notată fiecare probă a 
concursului. 
(2)Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii : 



a)dacă în urma analizării contestaţiei se constată că notele au fost acordate potrivit baremului şi 
răspunsurilor din lucrarea scrisă; 
b )dacă nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mică decât nota acordată de 
comisia de concurs; 

Art.21 
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 24 de ore de la data expirări i 
termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a 
concursului. 

Art.22 
În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contecios administrativ, în 
condiţiile legii. 

MANAGER 
COMP. RUNOS 


