
 

 

METODOLOGIE 

PRIVIND MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 

UNUI  POST VACANT  DE PSIHOLOG  LA SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ - 

GINECOLOGIE  PE DURATĂ NEDETERMINATĂ, ORGANIZAT ÎN PERIOADA  

03.09.2013 – 06.09.2013   LA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 

 

 

 În conformitate cu: 

  - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.193/27 iunie 2011 

privind aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante 

corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul insitituţiilor publice de 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş,  

- acordul Consiliului Judeţean Mureş nr.22539/06.03.2013, cu privire la 

demararea procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea  ocupării  

posturilor devenite vacante după data de 01.01.2012 ,   

 Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 03.09.2013 – 06.09.2013, 

concurs pentru ocuparea unui post vacant de psiholog la Secția clinică obstetrică - 

ginecologie. 

 

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

 

 În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, în termen de 10 

zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv,  în perioada 22.07.2013 – 02.08.2013,  

la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, str. Bernady 

Gyorgy nr.6, Birou resurse umane. 

 

 PROBELE DE CONCURS 

 Proba scrisă se desfăşoară în data de 03.09.2013,ora 10
00

, la sediul Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş, str. Bernady Gyorgy nr.6. 

 Interviul se susţine în data de 06.09.2013, ora 13
00

, la sediul Spitalului Clinic Judeţean 

Mureş, str. Bernady Gyorgy nr.6. 

 

DOSARUL DE CONCURS 

 Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 

conţine următoarele documente: 

- cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş. Cererea de înscriere se pune la dispoziţia  candidaţilor prin 
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secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, 

Birou resurse umane. 

- copia actului de identitate precum şi originalul actului de identitate, în 

vederea verificării conformităţii copiei cu acesta, 

- copia diplomei de licență precum şi originalul, în vederea verificării 

conformităţii copiei cu aceasta, 

- copia diplomei de master în consiliere și psihoterapie, precum și originalul, 

în vederea  verificării conformității copiei cu aceasta, 

- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează.  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. 

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul 

de familie al candidatului sau de către medicul specialist de medicina muncii. 

Adeverinţa medicală trebuie să conţină, în clar: numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii. 

- curriculum vitae. 

 

CONDIŢII GENERALE necesare pentru participarea la concursul de ocupare a 

unui post vacant de psiholog la Secția clinică obstetrică - ginecologie 

 

Persoanele care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de  

psiholog la Secția clinică obstetrică - ginecologie trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii generale: 

a) are cetăţenie română și domiciliul în România, 

b) cunoaște limba română scris și vorbit, 

  b) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi, 

  c) are capacitate deplină de exerciţiu, 

  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de medicul 

specialist de medicina muncii; 

  e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură 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, cu excepţia situaţiei 

în care a intervenit reabilitarea. 

 

  CONDIŢII SPECIALE necesare pentru participarea la concursul de ocupare a 

unui post vacant de psiholog la Secția clinică obstetrică - ginecologie: 

 Persoanele care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de  

psiholog la Secția clinică obstetrică - ginecologie trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii speciale: 

   -    diplomă de licență în specialitate, 

   -    masterat în consiliere și psihoterapie 

 

 DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 Concursul pentru ocuparea unui post vacant de psiholog  la Secția clinică obstetrică - 

ginecologie se desfăşoară în trei etape succesive: 

 

1) SELECTAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE.  

În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor, comisia  va selecta dosarele de concurs  pe baza îndeplinirii condiţiilor 

de participare. 

 Rezultatele selectării dosarelor de înscriere cu mențiunea „admis” sau „respins”, 

însoţită de motivul respingerii dosarului, se afişează de către secretarul comisiei de concurs  

la sediul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, până cel târziu în data de 07.08.2013, orele 15
30

. 

 Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la 

secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum două zile lucrătoare de la 

afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs (până cel târziu în data de 

09.08.2013, orele 15
30

). Comisia  de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, 

modificând rezultatul selecţiei dosarelor în situaţia în care candidatul îndeplineşte condiţiile 

pentru a participa la concurs sau respinge contestaţia în situaţia în care  candidatul nu 

îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs. Contestaţiile se soluţionează şi se 

afişează la sediul Spitalului Clinic Judeţean Mureş în termen de o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere (până cel târziu în data de 12.08.2013, orele 15
30

). 

 După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces – verbal, care va fi semnat 

de către toţi membrii comisiei.  

Se pot prezenta la proba scrisă a concursului pentru ocuparea  postului vacant de 

psiholog la Secția clinică obstetrică - ginecologie  numai candidaţii  a căror dosare de 

înscriere au fost admise. 

2) PROBA SCRISĂ 

 Se desfăşoară în data de  03.09.2013 ora 10
00

 la sediul Spitalului Clinic Judeţean 

Mureş (str. Bernady Gyorgy nr.6) şi constă în rezolvarea unor teste –grilă. 



Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării posturilor 

pentru care se organizează concursul. 

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs. 

Comisia de concurs formulează întrebările  cu cel mult două zile înainte de proba 

scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor 

stabilit pentru fiecare test - grilă. Întrebările pentru fiecare test – grilă  se stabilesc în ziua în 

care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe. 

Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid 

în plicuri sigilate purtând ştampila unităţii. 

Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect care se 

comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului. 

Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii 

subiectelor propuse. 

Intrarea în sala de concurs a candidaţilor se face cu 30 de minute înainde de 

începerea probei scrise a concursului. 

Înainte de  începerea probei scrise  se face apelul nominal al candidaţilor, în 

vederea îndeplinirii formalităţilor prelabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea 

identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui 

document care atestă identitatea. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului 

nominal ori care nu pot face dovada identităţii sunt consideraţi absenţi. După verificarea 

identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia 

situaţiilor de ugenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs 

sau de persoanele care asigură supravegherea. 

Durata probei de concurs este de 2 ore. La ora stabilită pentru începerea probei 

scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să 

extragă un plic cu subiectele de concurs. După începerea comunicării subiectelor este interzis 

accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de 

concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv 

supravegherea desfăşurării probei. 

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 sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori 

a altor mijloace de comunicare la distanţă, nerespectarea acestora putând atrage eliminarea 

candidatului de la proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor 

dispoziţii, elimină candidatul din sală,înscrie menţiunea ANULAT pe lucrare şi consemnează 

cele întâmplate  în procesul verbal. 

Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie 

asigurate de unitate, purtând ştampila acesteia 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 unităţii, cu excepţia situaţiei în care există un singur 

candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării. 

Candidaţii au obligaţia  de a preda comisiei de concurs testul – grilă, la 

finalizarea lucrării sau la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special 

întocmit în acest sens. 

Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte. 

Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi 

numerotată, cu excepţia cazului în care există   un singur candidat pentru ocuparea postului 

vacant de psiholog la Secția clinică obstetrică - ginecologie. 

Notele probei scrise vor fi afişate la sediul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, 

 str.Bernady Gyorgy nr.6 , până cel târziu în data de 03.09.2013 orele 15
30

. 

Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat 

pentru ocuparea postului vacant se corectează sigilate. 

Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, 

pentru fiecare lucrare scrisă şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului 

pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare 

membru al comisiei de concurs. 

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea 

candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea ANULAT se înscrie atât pe 

lucrare cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în 

procesul – verbal. 

În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 

puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează  de 

către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există 

diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. 

Se interzice desigilarea lucrărilor, anterior recorectării. 

După acordarea punctajelor finale, lucrările scrise se desigilează. Punctajele 

obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis” sau „respins” se afişează la sediul 

unităţii astfel încât să se asigure rămânerea a cel puţin două zile lucrătoare, până la susţinerea 

următoarei probe. 

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de 

puncte. 

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se face prin menţionarea punctajului 

final al fiecărui candidat şi a sintagmei „admis” sau „respins”  prin afişare la locul 

desfăşurării concursului. 

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot 

face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise 

(05.09.2013, ora 15
30

), la sediul unităţii, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de 



maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor (06.09.2013 

ora 12
00

).  

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând punctajul 

acordat de comisia de concurs, în situaţia în care: 

 - constată că  punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din 

 lucrarea scrisă, 

 -  ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, candidatul declarat iniţial 

 RESPINS obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise. 

Contestaţia va fi respinsă în situaţia în care punctajele au fost acordate potrivit 

baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul unităţii, 

imediat după soluţionarea contestaţiilor. Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a 

contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă a 

concursului pentru ocuparea postului vacant de psiholog la Secția clinică obstetrică - 

ginecologie.  

 

3) INTERVIUL 
Interviul se susţine în data de 06.09.2013 ora 13

00
 la sediul Spitalului Clinic Judeţean 

Mureş (str.Bernady Gyorgy nr.6). 

Vor participa la interviu numai candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte 

la proba scrisă a concursului. 

În cadrul interviului vor fi testate abilităţile , aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Se 

realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării 

acestei probe pe baza următoarelor criterii de evaluare: 

 - abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie 

 - capacitatea de analiză şi sisnteză 

 - motivaţia candidatului, 

 - comportametul în situaţii de criză 

 - iniţiativă şi creativitate 

Fiecare membru al comisiei poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa 

întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, 

starea materială, originea socială ori care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 

Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în scris în anexa la raportul final al 

concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs şi se semnează de membrii acesteia 

şi de candidat. 

Interviul se notează pe baza criteriilor  prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite 

de comisia de concurs prin planul de interviu. Punctajele se acordă de către  fiecare membru 

al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare. 

Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. 



Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba 

scrisă şi interviu. Punctajele finale ale concursului, în ordinea descrescătoare, vor fi înscrise 

într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut 

la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagina 

de fiecare dintre membrii comisiei de concurs . 

Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin menţionarea punctajului final al 

fiecărui candidat şi al sintagmei „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş (str. Bernady Gyorgy nr.6). 

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare 

de la data susţinerii ultimei probe (până în data de 11 septembrie 2013). 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea  postului vacant de psiholog la Secția 

clinică obstetrică - ginecologie  candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre 

candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul 

minim necesar. 

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare 

la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor susţine 

un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 

Rezultatele finale  ale concursului pentru ocuparea  postului vacant de psiholog la 

Secția clinică obstetrică - ginecologie se consemnează în raportul final al concursului. 

După afişarea rezultatelor obţinute la interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face 

contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului interviului, sub 

sancţiunea decăderii din acest drept. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la 

interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoarea de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând  punctajul 

final acordat de comisia de concurs , în situaţia în care: 

 - costată că punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de 

            interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul 

            interviului,  

          - ca urmare a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat 

            iniţial  RESPINS obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea 

            interviului. 

Contestaţia va fi respinsă în situaţia în care  punctajele de la interviu au fost  

acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi a răspunsurilor candidaţilor în 

cadrul interviului. 

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Unitatea pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora,  



documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a 

contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor 

care fac referire  la ceilalţi candidaţi, inclusiv  a datelor cu caracter personal, potrivit legii, cu 

excepţia documentelor elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a 

contestaţiilor , care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii. 

Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă îndividuală  

redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în 

prezenţa secretarului comisiei de concurs. 

Probele de concurs se susţin în limba română. 

Candidatul declarat admis este încadrat, în condiţiile legii, pe baza rezultatelor  

finale obţinute, pe postul pentru care a candidat. 

În vederea angajării, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen de 15 

zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale. 

Prin excepţie, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale ale concursului, printr-o cerere scrisă şi temeinic 

motivată, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare 

de la data afişării rezultatului concursului. În cazul neprezentării la post la termenul stabilit, şi 

în lipsa înştiinţării menţionate mai sus, postul este declarat vacant, urmând să se comunice 

candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară, posibilitatea de a ocupa postul 

respectiv sau, după caz, unitatea declară postul vacant, urmând să se organizeze un nou 

concurs, în condiţiile legii. 

În cazul în care, din motive obiective, nu se poate respecta data şi ora desfăşurării 

concursului, unitatea va anunţa, prin afişare la sediul unităţii, modificările intervenite în 

desfăşurarea concursului. 

 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

Dr.Konrad Judith 

 

 

 

  

  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


