
 

 
 
 
 

REGULAMENT CONCURS 
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC SPECIALIST 

 
 
Conform Metodologiei din 09 Septembrie 2011 – Ordin 698/2001, Ordinul ministrului sănătăţii şi 
familiei nr.378/2002 si  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1266/2012  şi cu anunţul din revista 
„Viaţa medicală” din data de 04.07.2014 , se elaboreaza prezentul regulament. 
 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

 
Art.1 In urma publicarii in revista „Viaţa medicala” a anuntului de scoatere la concurs a unui 
post vacant de medic, in scopul organizarii si desfasurarii concursului SANATORIUL DE 
NEVROZE PREDEAL va afisa, la sediul institutiei publice, pe pagina de internet conditiile de 
desfasurare a concursului, conditiile de participare la concurs, bibliografia si actele solicitate 
candidatilor pentru dosarul de inscriere, taxa de inscriere la concurs. 
Art.2 Ocuparea postului vacant de medic specialist psihiatru la  SANATORIUL DE NEVROZE 
PREDEAL se face prin concurs. Postul scos la concurs in conformitate cu Ord.M.S.F. 
nr.698/2001 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Ordinul MSP nr.1470/2011 
privind angajarea si promovarea in functii grade si trepte profesionale a personalului contractual 
din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar este: 
 - medic specialist psihiatru 
Concursurile/examenele se sustin in fata comisiilor de examinare constituite potrivit dispozitiilor 
Ordinului nr. 698/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.  
Art.3 Concursul pentru ocuparea posturilor se desfasoara la SANATORIUL DE NEVROZE 
PREDEAL in perioada 02.10-03.10.2014. 
Art.4 (1) – SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL publica anuntul de concurs pe site-ul 
sanatoriului si la sediul unitatii. 
(2) Anuntul de concurs cuprinde: - denumirea functiei scoase la concurs; - locul si perioada de 
desfasurare a concursului; - criteriile de selectie; - locul si perioada de inscriere; - continutul 
dosarului de inscriere; - cuantumul taxei de participare la concurs.  
(3) Bibliografia pentru concurs este prezentata prin tematica pentru ocuparea posturilor de 
medic publicata pe situl Ministerului Sanatatii si afisata la avizierul Unitatii.  
(4) Cuantumul taxei de participare la concurs este de 100 lei, suma ce va fi alocata pentru 
cheltuielile de birotica, secretariat necesare desfasurarii concursului.  
(5) Concursul se organizeaza in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului in Viata 
Medicala.  
Art.5 Managerul sanatoriului numeste, prin decizie interna, comisia de concurs, trimitand spre 
aprobare Ministerului Sanatatii prin SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL cu cel putin 5 zile 
inainte de data inceperii etapelor concursului.  

Adresa: Str. VALEA RASNOAVEI, NR. 8, PREDEAL 
Telefon:  0368883708 Fax: 0268456091, 0268456181 

E-mail:  manager@nevroze-predeal.ro,  sanatoriul_nevroze@yahoo.com 
Sit Web: http://www.nevroze-predeal.ro 

http://www.facebook.sanatoriuldenevroze.predeal.com 

MINISTERUL SANATATII 
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL 

http://www.nevroze-predeal.ro/


Art.6 In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii 
concursului, SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL va anunta la sediul institutiei publice, pe 
pagina de internet si in presa locale modificarile intervenite in desfasurarea concursului.  
 
 
 

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC DIN 

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL 
 
 
 Art 7 Pentru concursurile de ocupare a postului de medic,  
• cand exista mai multi candidati pentru acelasi post:  
a) presedinte - cadru didactic cu functie de predare din disciplina de profil (profesor universitar, 
conferentiar);  
b) membrii: - un cadru didactic cu functie de predare din disciplina de profil, cu titlul egal sau 
mai mic decat al presedintelui; - un medic primar din specialitatea respectiva, desemnat de 
Colegiul medicilor ori Ordinul biochimistilor, biologilor si chimistilor  Brasov;  
c) reprezentantul Directiei de Sanatate Publica Brasov,  
d) secretar – medic  
• cand exista un singur candidat pe post:  
a) presedinte: medic primar principal in specialitatea respectiva,  
b) membrii: 2 medici primari sau farmacisti primari, chimisti, biochimisti sau biologi principali in 
specialitatea respectiva (in cazul posturilor de medic sau farmacist, unul dintre membrii va fi 
desemnat de Colegiul medicilor sau Ordinul biochimistilor, biologilor si chimistilor Brasov);  
c) reprezentantul directiei de sanatate publica,  
d) secretar – medic nu noteaza candidatii.  
Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist 
comisiile vor fi aprobate de Ministerul Sanatatii si Familiei, la propunerile unitatilor si ale 
directiilor de sanatate publica care organizeaza concursul, propuneri care se fac imediat dupa 
terminarea inscrierilor, precizandu-se numarul candidatilor pentru fiecare post. 
Art.8 Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:  
a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;  
b) stabileste subiectele pentru proba scrisa;  
c) stabileste planul interviului si realizarea interviului;  
d) instruieste candidatii inainte de inceperea probelor de evaluare privind regulile desfasurarii 
concursului ; 
e) noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba a concursului ;  
f) transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor ; 
g) preda contestatiile candidatilor pe baza de proces-verbal comisiei desemnate pentru 
solutionare ; 
h) pune la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiilor a tuturor documentelor necesare 
analizarii si solutionarii acestora. ; 
i) stabileste clasificarea candidatilor. 
Art.9 Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:  
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea fiecarei probe a 
concursului ; 
b) deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive si sunt transmise 
secretariatului comisiei pentru a fi comunicate candidatilor.  
Art.10 Secretariatul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale:  
a) preia dosarele de concurs depuse de candidati ;  
b) urmareste respectarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului;  
c) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs intreaga documentatie 
privind activitatea specifica a acesteia;  



d) asigura transmiterea rezultatelor concursului pentru a fi comunicate candidatilor ; 
e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.  
Art.11 Comisia de concurs elaboreaza intrebarile pentru proba scrisa pe baza bibliografiei de 
concurs cu cel mult 12 ore inaintea sustinerii acestei probe.  
 
 
 

CAPITOLUL III 
INSCRIEREA CANDIDATILOR 

 
Art.12  Inscrierea candidatilor se face la secretariatul comisiei de concurs Compartimentul 
Resurse Umane in perioada 04.07-18.07.2014. 
Art.13 (1) La inscrierea pentru concurs a carui publicitate a fost asigurata conform legii 
candidatii vor depune la unitatea sanitara care a publicat postul un dosar cuprinzand 
urmatoarele acte:  
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doresc sa concureze;  
c) copia actului de identitate,  
d) copia xerox de pe diploma de medic si adeverinta de confirmare in gradul profesional  
g) declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care ii fac 
incompatibili cu postul pentru care doresc sa concureze;  
h) certificat privind starea de sanatate; starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care 
candideaza , atestata de medicul de familie;  
i) dovezi ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitatile in care a activat si de Colegiul 
Medicilor din Romania ;  
j) copie xerox de pe autorizatia de libera practica ;  
k) chitanta de plata a taxei de concurs ;  
m) acte doveditoare pentru calcularea punctajului mentionat la Anexa nr.3 la Ord.m.s.f. nr. 
698/2001 ;  
(2) Copiile de pe actele prevezute la alin.(1) se prezinta insotite de documentele originale, care 
se certifica pentru conformitatea cu originalul sau in copii legalizate. Dosarele admise si 
respinse se vor afisa la sediul unitatii. In cazul in care secretariatul comisiei descopera dosare 
incomplete se stabileste un termen de maxim 5 zile lucratoare pentru completarea lor in 
perioada de inscriere. La finalizarea inscrierilor comisia de concurs verifica dosarele depuse si 
stabileste pentru fiecare candidat rezultatul, prin inscrierea mentiunii “Admis ” sau “Respins”.  
(3) Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul unitatii in data de 27.06.2013 
ora 14.00. 
 (4) Concursul este continuat numai de candidatii declarati “Admis”. 
Art.14 Contestatiile privind dosarele de concurs se adreseaza, in termen de 24 de ore din 
momentul luarii la cunostinta, directiei de sanatate publica, care are obligatia de a le rezolva in 
termen de 24 de ore de la depunere.  
Art.15 Rezultatul concursului, indiferent de categoria posturilor publicate pentru care s-a 
concurat, se consemneaza intr-un proces-verbal si se comunica candidatilor in termen de 24 de 
ore de la terminarea concursului.  
Art.16 Dupa comunicarea rezultatelor contestatiile se depun in scris la comisia de concurs, in 
termen de 24 de ore, iar raspunsul se comunica tot in scris de catre comisie, in termen de 24 de 
ore de la depunerea contestatiei.  
Art.17 Concursul pentru ocuparea posturilor de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist se 
valideaza de catre conducerea unitatii care a publicat postul si se afiseaza la avizierul acesteia.  
Art.18 Contestatiile privind modul de validare a concursului se adreseaza Ministerului Sanatatii, 
in termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor finale. 
  
 
 
 



CAPITOLUL IV 
DESFASURAREA CONCURSULUI 

 
Art.19 Probele de evaluare se desfasoara la sediul SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL, 
str.Valea Rasnoavei, nr.8 dupa cum urmeaza:  
A. Proba scrisa (obligatorie) va avea loc in data de 02.10.2014 ora 10.00. Proba scrisa este 
secreta. Ea va consta in alegerea prin tragere la sorti a 10 titluri din tematica anuntata prin 
publicatia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte de concurs. Fiecare subiect va 
putea fi notat intre 0-10 puncte, conform unui barem intocmit de comisia de examen inainte de 
inceperea corectarii. Astfel, la proba scrisa candidatii pot obtine maximum 100 de puncte. Proba 
scrisa este eliminatorie, fiind obligatorie obtinerea a cel putin 60 de puncte in cazul candidatilor 
care concureaza pentru ocuparea unui post de medic. In caz contrar candidatul este eliminat 
din concurs chiar daca nu are contracandidat.  
B. Proba clinica sau practica (in functie de particularitatile specialitatii si ale postului scos la 
concurs) va avea loc in data de 02.10.2014 ora 9.00. 
 (1) Comisia de concurs stabileste planul privind proba practica prin care vor fi testate 
cunostintele practice, abilitatile si aptitudinile candidatilor pe baza urmatoarelor criterii de 
evaluare a performantelor profesionale individuale in raport cu cerintele postului:  
a) pregatirea profesionala,  
b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite,  
c) aptitudini de comunicare/reprezentare,  
d) abilitati impuse de exercitarea functiei,  
e) motivatia candidatului. 
(2).Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot 
adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, 
sex, stare materiala si origine sociala. La proba clinica sau practica se pot obtine maximum 100 
de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de examen inainte de inceperea probei. 
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Proba clinica sau proba practica pentru 
medici se sustine in fata comisiei pe baza metodologiei obisnuite a examenului pentru obtinerea 
titlului de medic specialist. La punctajele obtinute in urma promovarii probelor prevazute la lit. A 
si B se va adauga un punctaj rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice, 
pe baza documentelor depuse de candidati la dosar, conform metodologiei cuprinse in anexa 
nr. 3 la Ordinul M.S.F. 698/2001. 
Art.20 Dupa desfasurarea tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au obtinut 
minimum 110 puncte, in cazul celor care concureaza pentru ocuparea posturilor de medic. 
Art.21 (1) Candidatul declarat admis este incadrat, in conditiile legii, pe baza rezultatului final 
obtinut.  
(2) In vederea angajarii, candidatul declarat admis, trebuie sa se prezinte in termen de 5 zile 
lucratoare de la data afisarii expirarii termenul prevazut pentru contestatii la sediul sanatoriului.  
(3) Neprezentarea candidatului in termenul prevazut la alin. (2) in vederea angajarii atrage 
decaderea din dreptul de a ocupa postul pentru care a candidat. In aceasta situatie sanatoriul 
notifica urmatorului candidat declarat admis din lista cuprinzand rezultatele finale ale 
concursului posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv sau, dupa caz, declara postul 
vacant, urmand sa se organizeze un nou concurs in conditiile legii. 
 (4) Emiterea actului administrativ de angajare se face in termen de cel mult 15 zile lucratoare 
de la data la care candidatul a fost declarat admis.  
Art.22 (1) Proba scrisa (obligatorie) elaborata se multiplica in prezenta presedintelui comisiei de 
concurs intr-un numar de exemplare dublu fata de numarul candidatilor inscrisi in concurs. Dupa 
multiplicare se introduc intr-un plic care se sigileaza. 
 (2) Persoanele care au participat la multiplicarea si sigilarea plicurilor cu testele-grila nu pot sa 
paraseasca spatiile in care s-au desfasurat aceste activitati pana la inceperea probei.  
Art.23 Intrebarile se elaboreaza astfel incat:  
a) continutul sa fie clar exprimat;  
b) formularea sa fie in stricta concordanta cu bibliografia stabilita prin concurs ; 



c) sa acopere o arie cat mai restransa a bibliografiei de concurs; 
d) sa poata fi rezolvate in timpul stabilit.  
Art.24 Pentru rezolvarea testului-grila candidatii folosesc numai pasta de culoare albastra. 
Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.  
Art.25 (1) Cu 30 de minute inainte de inceperea probei scrise se va face apelul nominal al 
candidatilor in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. 
Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului sau a cartii de identitate.  
(2) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din 
concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membri 
comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea. 
(3) Durata probei scrise se stabileste de catre comisia de concurs in functie de gradul de 
dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.  
(4) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor 
seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic pentru fiecare specialitate scoasa la 
concurs cu subiectele de concurs.  
(5) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al 
oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura 
secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfasurarii probei. In acest caz candidatul este 
eliminat din concurs.  
(6) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor scrise orice fel 
de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc 
electronic de comunicare.  
(7) Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de 
institutia publica organizatoare a concursului, purtand stampila acesteia pe fiecare fila, in coltul 
din stanga sus. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta sus, va 
fi lipita astfel astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se va aplica stampila 
institutiei.  
(8) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa la expirarea timpului 
alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.  
Art.26 Lucrarile scrise se corecteaza sigilate.  
Art.27 Notarea examenului se face cu respectarea Ord.698/2001. In situatia in care exista 
diferente mai mari de un punct intre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, 
presedintele reverifica si stabileste punctajul definitiv.  
Art.28 (1) Rezultatul probei scrise se afiseaza la sediul SANATORIUL DE NEVROZE 
PREDEAL in data de  06.10.2014.  
(2) Candidatii care au obtinut la proba scrisa minimum 60 de puncte sunt declarati admisi si pot 
continua concursul.  
(3) Candidatii care nu a obtinut punctajul sus mentionat sunt declarati respinsi si nu mai pot 
continua concursul.  
(4) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul probei scrise, contestatiile se depun la 
secretariatul comisiei de concurs in termen de 24 de ore pana in data de 03.10.2014 ora 14.00  
(5) Rezultatul contestatiilor se va afisa in termen de 24 de ore de la depunerea contestatiilor. 
Art.29 Rezultatele finale pentru proba scrisa vor fi afisate la loc vizibil la sediul SANATORIUL 
DE NEVROZE PREDEAL. 
 
 

CAPITOLUL V 
DISPOZITII FINALE 

 
Art.30 Rezultatele finale ale concursului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un 
centralizator nominal in care se va mentiona, pentru fiecare candidat, nota obtinuta la fiecare 
dintre probele concursului, in vederea depunerii eventualelor contestatii. Centralizatorul nominal 
se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.  



Art.31 Rezultatele finale ale concursului, se vor afisa in data de 06.10.2013 ora 14.00 la sediul 
unitatii.  
Art.32 Se declara admis candidatul care intruneste un numar minim de 110 puncte cf.Ord MSF 
698/2001 art.25 alin 2.  
Art.33 (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de medici se valideaza da catre conducerea 
unitatii si se afiseaza la avizierul acesteia.  
(2) Contestatiile privind modul de validare a concursului se adreseaza Ministerului Sanatatii in 
termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor finale.  
Art.34 Dosarele de inscriere, lucrarile scrise ale candidatilor, precum si toate documentele 
intocmite pentru organizarea si desfasurarea concursului se pastreaza la sediul institutiei 
publice organizatoare. 
 
 
 
 
 

MANAGER 
SIMONA DANIELA BURICEA 

 


