
 
 

 
 

                                                                                           NR:6346/16.08.2019 
                                                             
METODOLOGIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 

POSTURILOR DE:  
             1(un)post biolog principal  specialitatea  imunologie clinica din cadrul 

Laborator analize medicale 

 
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici se organizează şi se desfăşoară la nivelul 

unităţii .  
Concursul se susţine în faţa comisiei de examinare constituită potrivit dispozitiilor Ordinului 

698/2001  modificat si completat prin OMSF nr.378/2002. 
Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la nivelul 

CMCRNC”Dr.Nicolae Robanescu”.  
La înscrierea pentru concurs candidaţii vor depune la CNCRNC”Dr.Nicolae Robanescu”  un 

dosar cuprinzând:  
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze; 
b) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 la 

ordin; 
c) copie de pe diploma de medic ; 
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre 

sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit. e sau f, la art.541 alin.(1) 
lit.d sau e, respectiv la art.628 alin.(1) lit.d sau e din Legea nr.95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,ori cele de la art.39 alin.1 lit.c sau d  din Legea 
460 privind exercitarea profesiunilor de biochismit, biolog si chimist, 
infiintarea, organizarea si functionarea Ord.Biochimistilor, Biologilor 
si chimistilor in sistemul sanitar din Rominia ; 

e) certificat  medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere 
fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru 
care candideaza; 

f) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe 
anul in curs si certificatul de malpraxis; 

g) copie acte doveditoare stare civila; 
h) chitanta  de plata a taxei concurs in cuatum de 150 Ron; 
i) cazier judiciar; 



j) Curriculum vitae; 
k) Copie  carnet de munca.                                                                                                                                                   
 
 
 
Unitatea sanitara va verifica  dosarele depuse de înscriere la concurs  şi vor confirma actele din 

dosarele respective.  
Pentru dosare incomplete se stabileste un termen de 5 zile lucratoare pentru completarea lor. 
Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului. 
Situatia privind dosarele admise sau respinse se afiseaza la sediul sanatatii.                       
Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2 zile lucratoare din momentul 

afisarii, conducatorului unitatii care are obligatia de ale solutiona in termen de 2 lucratoare de la 
depunere.  

Rezultatul concursului se consemnează într-un proces verbal şi se comunică candidaţilor în 
termen de 24 de ore de la terminarea concursului.  

După comunicarea rezultatelor contestaţiile se depun în scris la comisie, în termen de 2 zile 
lucratoare la sediul unitatii sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestatille depuse se comunica tot in scris de catre comisia de 
solutionarea contestatiilor, in termen de 2 zile lucratoare de la depunerea acestora. 

Contestatiile privind modul de validare a concursului se adreseaza Ministerului Sanatatii in 
termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor finale. 

Candidaţii care la proba scrisă a examenului au obţinut minimum 60 puncte, vor putea continua 
concursul. Candidaţii care nu au obţinut punctajul sus-menţionat vor fi declaraţi respinşi şi nu vor 
continua concursul.  

În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un 
punctaj minim de 120 puncte.  

Clasificarea candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat şi pentru care s-a 
candidat, obţinerea postului respectiv făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. 
În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare ( aceeaşi unitate şi specialitate), clasificarea 
se va face pe grupul de posturi publicate.  

Confirmarea candidaţilor declaraţi reuşiţi se face prin dispoziţie de către unitatea care a publicat 
postul.  

Pentru concursurile de ocupare a posturilor de medic, comisiile de examen vor fi numite de 
managerul unităţii care organizează concursul, propuneri care se fac imediat după terminarea 
înscrierilor, precizându-se numărul candidaţilor pentru fiecare post.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Concursul va consta din:  
 
a. Proba scrisă ( obligatorie)  
 
Proba scrisă este secretă.  
Ea va consta în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica specifica, din care comisia 

va formula 10 subiecte de concurs.  
Fiecare subiect va putea fi notat între 0-10 puncte, conform unui barem întocmit de comsia de 

examen înainte de începerea corectării. Astfel, la proba scrisă candidaţii pot obţine maximum 100 
puncte.  

Proba scrisă este eliminatorie, fiind obligatorie obţinerea a cel puţin 60 de puncte în cazul 
candidaţilor care concurează pentru obţinerea unui post de medic  

 
b. Proba clinică sau proba practica 
 
La proba clinică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia 

de examen înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de minim 60 puncte.  
Proba clinică pentru medici se susţine în faţa comisiei, pe baza metodologiei obişnuite a 

examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist.  
La punctajele obţinute în urma promovării probelor scrisă şi clinică, se va adăuga un punctaj 

rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de 
candidaţi la dosar, conform metodologiei din anexa 3 la OMS nr.698/2001.  

Dupa desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minim 
120 puncte.  

După întocmirea clasificării conform înscrierii candidaţilor pe posturi se stabilesc candidaţii care 
vor ocupa posturile în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.  

Concursul se organizeaza in termen de maximum 31 de zile si 90 de zile de la publicarea 
anuntului. 
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