
 

Page 1 of 6 

 
 

 
 
 

 
Anexa la Decizia Managerului  S.C.U.B.A nr. 425 / 17.07.2018  

 
 

Extras din REGULAMENTUL  
privind FUNCȚIONAREA COMISIILOR ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR 

ORGANIZATE  
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR  

în cadrul COMITETULUI DIRECTOR 
din Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni” București. 

 
 
Art. 1 (1) Regulamentul de organizare şi desfășurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcțiilor de director în Comitetul Director (CD) din Spitalul Clinic de 
Urgenţă „Bagdasar-Arseni” (SCUBA) Bucureşti, denumit în continuare RFC-CD, are la 
bază prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și  Metodologia-cadru aprobată prin Ordinul 
Ministerului Sănătății nr. 284 din 2007, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) RFC – CD respectă prevederile Metodologiei-cadru aprobată prin Ordinul MS nr. 
284/2007, stabilind modul de desfășurare a fiecărei etape a concursului/examenului și 
atribuțiile membrilor comisiilor. 
Art. 2 (1) În cadrul SCUBA, funcțiile de director în Comitetul Director sunt: directorul 
medical, directorul finaciar- contabil și directorul de îngrijiri. 
(2) Ocuparea posturilor de director se face prin concurs/examen organizat de 
managerul SCUBA, pentru fiecare post în parte. 
(..............) 
Art. 8 (1) Calendarul concursului cuprinde toate etapele desfășurării concursului (de la 
depunerea dosarelor de concurs și până la afișarea rezultatelor finale), data / 
perioada și ora / intervalul orar stabilite pentru fiecare activitate planificată (....). 
(2) Bibliografia de concurs se stabilește pe baza legislației generale aplicabile în spital, 
a legislației specifice domeniului de activitate al postului scos la concurs și poate fi 
completată cu publicații / manuale de specialitate.  
(3) Tematica pentru susținerea proiectului de specialitate cuprinde minim 7 (șapte) - 
maxim 10 (zece) teme de proiect, vizând subiecte de strategie, management, 
organizare, dezvoltare, funcționare, etc., ale S.C.U.B.A. 
 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ  “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI 
Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4, cod  041915 

telefon: 021.334.30.54, centrala: 021.334.30.25, fax: 021.334.73.50 
cod fiscal: 4943871 
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Art. 9 (1) La cererea scrisă a candidaților, SCUBA, prin secretarul CCE, are obligația de 
a pune la dispoziția acestora, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data solicitării, 
copii ale documentelor necesare elaborării proiectului de specialitate, respectiv: 
bugetul de venituri și cheltuieli, structura organizatorică, structura de personal, 
organigrama, lista de investiții pentru anul în curs, Planul de dezvoltare a SCUBA 
(proiect înregistrat la Ministerul Sănătății). 
(2) Documentele se ridică de la secretarul CCE pe bază de semnătură de primire sau 
vor fi transmise (scanat) prin e-mail, conform opțiunii  scrise a solicitantului, și vor 
purta ștampila „conform cu originalul”.  
Art. 10 (1) Structura minimă a proiectului de specialitate cuprinde:   

a) Descrierea situaţiei actuale a SCUBA (scurtă prezentare) 
b) Analiza SWOT a SCUBA 
c) Identificarea problemelor critice (din aria de activitate a postului) 
d) Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute 
e) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată  

                    e1) Scop  
                    e2) Obiective  
                   e3) Activităţi  
                          - definire  
                         - încadrare în timp – grafic Gantt  
                          - resurse necesare – umane, materiale, financiare  
                          - responsabilităţi  
   e4) Rezultate aşteptate 
   e5) Indicatori – evaluare, monitorizare. 
(2)  Comisia de concurs/examen (CCE) poate stabili puncte suplimentare în structura 
proiectului de specialitate, în funcție de cerințele domeniului de referință al postului 
scos la concurs, dar cu respectarea cerințelor minime prevăzute la alin. (1).  
(3) Proiectul va cuprinde obligatoriu între 8 și 10 pagini (exceptând anexele și 
coperțile) tehnoredactate cu font de mărime 14, cu premisele respingerii dosarului 
candidatului care nu respectă condiționalitățile de mai sus. 
Art. 11 (1) Pentru înscrierea la concurs/examen, candidatul se prezintă, până la 
termenul limită anunțat prin publicația de concurs, la secretariatul CCE, situat în 
locația precizată în publicația de concurs. 
(2) Depunerea dosarelor de către candidați se face prin înregistrarea, la registratura 
S.C.U.B.A. a cererii individuale tip completată, în prealabil, în prezența secretarului 
Comisiei, care contrasemnează documentul, în mod obligatoriu, pentru conformitatea 
cu realitatea înscrisurilor din dosar 
(3) Secretarul Comisiei preia, verifică și consemnează în Cererea de înscriere la 
concurs toate documentele depuse (inclusiv anexele la proiect) și numărul de file ale 
ale acestora. 
Art. 12 (1) În termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data și ora limită de 
depunere a dosarelor de concurs, CCE efectuează selecția dosarelor. (...........) 
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c) Se declară admiși candidații ale căror dosare de concurs conțin toate 
documentele (valabile și conforme cerințelor legale) prevăzute de art. 4 din 
Metodologia-cadru aprobată prin Ordinul MS nr. 284/2007, conform postului scos 
la concurs; 

(2) În situația în care, la data depunerii dosarului de concurs, un candidat nu include 
cazierul judiciar, acesta va declara, în scris, pe propria răspundere, că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează și a 
luat la cunoștință faptul că nu poate participa la concurs/examen dacă nu prezintă 
CCE,  în original, documentul, cel mai târziu la data desfășurării primei probe a 
concursului, respectiv proba scrisă; (.................)    
(4) Lipsa / neconformitatea oricărui document prevăzut la art. 4 din Metodologia-
cadru aprobată prin Ordinul MS nr. 284/2007 (cu excepția cazierului judiciar, dar în 
condițiile respectării alin. (2), atrage după sine respingerea dosarului de înscriere la 
concurs. 
Art. 13 (1) Concursul/examenul se desfășoară conform calendarului stabilit de CCE și 
cuprinde (în ordine cronologică), următoarele probe: 

a) Proba scrisă 
b) Susținerea orală a proiectului de specialitate 
c) Interviul de selecție. 

(2) Fiecare probă de evaluare se notează cu note de la 1 (unu) la 10 (zece) (.........)  
(3) Nota finală acordată în urma susținerii probelor de concurs se calculează ca medie 
aritmetică a notelor obținute la fiecare probă de evaluare. 
Art. 14 (1) Proba scrisă, pentru care se acordă 100 (o sută) de puncte (din care 10 
puncte din oficiu), echivalentul notei 10,00 (zece), se desfășoară pe durata a cel mult 
3 (trei) ore și include: 
a)  Un test tip grilă, cu 10 (zece) întrebări, din care 5 (cinci) întrebări cu un singur 

răspuns și 5 (cinci) întrebări cu răspuns multiplu, fiecare notate cu 5 (cinci) puncte; 
b) Două subiecte de sinteză, din bibliografia stabilită de CCE, fiecare punctat cu câte 

20 (douăzeci) de puncte. 
(2) Subiectele pentru proba scrisă și testul grilă se elaborează de către CCE, în ziua 
desfășurării probei, pe baza bibliografiei de concurs, în minim 2 (două) variante (......)  
 (3) Accesul candidaților în sala în care are loc proba scrisă se poate face cu maxim 30 
de minute înainte de ora stabilită, pe baza cărții de identitate (C.I.), aflate în termen 
de valabilitate.  
a) Candidaților care nu pot face dovada identității prin prezentarea C.I. li se va 

interzice accesul, urmând a fi declarați absenți la susținerea probei scrise. Aceeași 
măsură, consemnată pe loc în procesul-verbal al etapei de concurs, este similar 
aplicabilă și obligatorie la fiecare din celelalte două probe de examen. 

b) După verificarea identității candidaților și începerea probei de concurs, ieșirea 
din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență, 
în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii CCE. 
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c) Candidatul/candidații care NU s-au prezentat/ NU au intrat în sala de examen 
înainte de începerea probei de concurs, sunt declarați „absent” și eliminați din 
concurs. 

d)  În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, 
inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor 
nu le este permisă deţinerea și/sau folosirea vreunei surse de 
consultare/înregistrare, a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la 
distanţă; 

e) Nerespectarea condițiilor prevăzute la lit. d) atrage eliminarea candidatului din 
proba de concurs. CCE, constatând încălcarea acestor dispoziţii, dispune  exclude 
candidatului din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele 
întâmplate în procesul-verbal al sesiunii de concurs/examen. 

(4) Proba scrisă începe la momentul în care CCE prezintă candidaţilor seturile de 
subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu una din variantele stabilite pentru 
concurs. 
a) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care 

întârzie sau al oricărei alte persoane, cu excepția membrilor și secretarului comisiei 
de concurs. 

b) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate 
de SCUBA, purtând ştampila acestuia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea 
numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele 
înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila SCUBA, cu excepţia situaţiei în 
care există un singur candidat la concurs, caz în care nu mai există obligaţia sigilării 
lucrării. 

c) Fiecare candidat are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, la 
finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul 
special întocmit în acest sens.  (..........) 

(5)  Până la finele intervalului alocat candidaților pentru susținerea probei scrise, 
secretarul Comisiei va afișa, exclusiv la avizierul spitalului, baremul de notare. 
Art. 15  Notarea probei scrise a concursului/examenului pentru ocuparea funcției de 
Director, în cadrul Comitetului Director al SCUBA. (.............) 
(4) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea 
candidaţilor, prin decizia majoritară a membrilor CCE, se anulează (……….). 
Art. 16  Proba orală de susținere a proiectului de specialitate, la data și ora prevăzute 
în calendarul de concurs, are ca scop evidențierea modului în care fiecare candidat a 
abordat și analizat problemele prioritate ale temei alese, respectiv a concluzionat 
soluțiile de rezolvare prezentate prin proiectul scris. 
a)  La această probă, se acordă 100 (o sută) de puncte (din care 10 puncte din oficiu), 

echivalentul notei maxime 10,00 (zece).  
b)  Evaluarea și susținerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de 

concurs, pe baza „Fișei de evaluare a proiectului de specialitate ”, completată de 
fiecare membru al CCE. 
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c) Întrebările suplimentare adresate candidaților și răspunsurile acestora se 
consemnează în scris, de către secretarul comisiei, într-un addendum la Fișa de 
evaluare, semnat de candidatul evaluat, de președintele și secretarul CCE (.............) 

Art. 17  Interviul de selecție se desfășoară în plenul comisiei de concurs/examen, pe 
baza unei fișe de evaluare/plan de interviu elaborată de membrii CCE în ziua 
desfășurării interviului, cu întrebări din întreaga bibliografie, care să permită 
membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute 
la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul de specialitate, 
dacă respectivul candidat are o imagine de ansamblu asupra domeniului și vizune 
privind prerogativele funcției. (…………….) 
Art. 18 Comunicarea rezultatelor obținute la probele de concurs se face de către 
secretarul CCE, la termenele stabilite în Calendarul de concurs, prin afișare la avizierul 
SCUBA (la parterul intrării principale) și prin publicare pe pagina de web a spitalului 
https://www.bagdasar-arseni.ro/ secțiunea „Posturi vacante”.  
(1) Afișarea rezultatelor la probele concursului se face prin specificarea punctajului 
obținut de fiecare candidat, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data 
finalizării fiecărei probe. 
(2) Rezultatele finale obținute de candidații care au participat la concurs se publică 
prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat (media aritmetică a punctajelor 
acordate la fiecare probă de evaluare), în ordine descrescătoare, cu mențiunea 
«admis» sau «respins». (.................) 
Art. 19  Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor și/sau la rezultatele probelor 
de concurs 
(1) Candidații nemulțumiți pot depune contestație la Comisia de soluționare a 
contestațiilor la concurs/examen (CSC) în temen de 24 de ore de la data afișării 
rezultatelor la: a) Selecția dosarelor de concurs; 
         b) Proba scrisă; 

     c) Susținerea orală a proiectului de specialitate. (...............) 
(3) Rezultatele interviului de selecție nu pot fi contestate.  
(4) Deoarece se consideră că momentul publicării anunțului pe site-ul instituției este 
ulterior afișării acestuia la avizierul unității, termenul de depunere a contestațiilor 
începe să curgă de la data și ora afișării la avizier, conform calendarului de concurs. 
(5) Contestațiile se depun în scris, la secretarul Comisiei de (CSC), începând cu data și 
ora afișării rezultatelor la proba scrisă. (............) 
(6) Contestațiile depuse după expirarea termenelor-limită stabilite de membrii CCE nu 
vor fi luate în considerare și nu vor fi analizate de CSC. (.............) 
Art. 22  (............) (3) Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor deciziei CSC se 
realizează în termen de 24 de ore (o zi lucrătoare) de la data și ora expirării 
termenelor de depunere a contestațiilor. 
Art. 23 CSC admite contestaţia depusă în termenul stabilit, modificând rezultatul 
selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în 
următoarele situații: 
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a) în urma analizei dosarului de înscriere, candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a 
participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei 
dosarelor; 

b) în urma recorectării lucrării de la proba scrisă, constată că punctajele nu au fost 
acordate potrivit baremului de corectare  

c) în urma analizei proiectului de specialitate, constată că punctajele nu au fost 
acordate conform Fișei de evaluare a proiectului de specialitate. 

Art. 24 Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: 
a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; 
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă 
c) punctajele de la susținerea proiectului de specialitate au fost acordate conform Fișei 
de evaluare a proiectului de specialitate. 
Art. 25 Punctajele / notele acordate de CSC în urma recorectării lucrării scrise și/sau 
analizei proiectului de specialitate pentru care au fost depuse contestații, reprezintă 
nota finală a repectivei probe, pentru fiecare contestatar. 
Art. 26 (1) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la 
sediul SCUBA, la avizierul de la intrarea principală, parter, precum şi pe pagina de 
internet a spitalului https://www.bagdasar-arseni.ro/ secțiunea „Posturi vacante”(...) 
Art. 27 Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul spitalului și pe pagina de 
internet https://www.bagdasar-arseni.ro/ secțiunea „Posturi vacante”   (.............) 
(1) În situația în care nu au fost depuse contestații în termenele stabilite, rezultatele 
finale ale concursului sunt punctajele acordate de CCE pentru fiecare probă susținută 
de candidați.  
(2) În cazul în care au fost depuse contestații în termenele stabilite, rezultatele finale 
ale concursului înscrise în anunțul final sunt: 

a) punctajele acordate de CCE pentru fiecare probă susținută de candidații care 
nu au formulat contestații sau care au depus contestații fără respectarea 
termenelor stabilite 
b) punctajele acordate de membrii CSC în urma soluționării contestațiilor 
candidaților care au formulat contestații în termenele stabilite. 

(3) Anunțul final va cuprinde toți candidații la concurs, în ordinea descrescătoare a 
mediei finale obținute și cu mențiunea «admis» sau «respins».  
Art. 28 (1) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină, în cadrul 
concursului/ examenului, media finală cel puţin 7,00 (șapte), iar la fiecare probă 
minimum nota 6,00 (șase). Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două 
zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. 
(2) În cazul existenței a cel puțin doi candidați admiși, câștigător al concursului este 
declarat candidatul cu nota cea mai mare. În caz de egalitate a notelor finale, între cel 
puțin doi dintre candidații admiși, va fi declarat câștigător candidatul care a obținut 
cea mai mare notă (punctaj) la proba interviului. 
(...........)  

- Final extras document   - 


