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    C O N C U R S 
PENTRU  OCUPAREA  POSTULUI DE 

M A N A G E R  SPITAL - PERSOANA  FIZICA 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
AL SPITALULUI ORASENESC HUEDIN 

 
Organizeaza 

 
CONCURS 

 
pentru ocuparea functiei de manager spital in conformitate cu prevederile Ord. 
M.S. nr. 1082/ 2010. 
 
    
 BIBLIOGRAFIE 
 
    A. Din domeniul LEGISLATIEI: 

1. Legea nr. 95/2006  privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

2. OG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Hotararea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-
cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014; 

4. Ord.  Nr.619/360/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2014 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii si a  Contractului-cadru care reglementeaza condiŃiile 
acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2014 – 2015; 

5. Ordinul M.S.nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru elaborarea BVC al spitalului public; 

6. Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

7. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

8. Ord.M.S.P  nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condiŃiile 
pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obŃinerii 
autorizaŃiei sanitare de funcŃionare; 
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9. Ord.M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi control al infecŃiilor nosocomiale în 
unităŃile sanitare. 

 
  B.  Din domeniul   MANAGEMENTULUI   SANITAR: 
               

1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Managementul Sanitar - Managementul 
Spitalului – editura Public H.Press, 2006, Bucuresti; 

2. Nicolescu O., Verboncu I.  - Fundamentele Managementului Organizatiei  

      ( Editura Tribuna Economica, 2001 ); 

3. Popa I. -  Management Strategic ( Editura Economica, 2005 ); 

4. Popa I. -  Management General ( Editura ASE, 2005 ); 

            

T E M E   -   C A D R U  

  
1. ÎmbunătăŃirea structurii şi organizării spitalului 

  2. ÎmbunătăŃirea managementului resurselor umane 
  3. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital 
  4. Analiza situaŃiei economico – financiare a spitalului 
  5. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităŃii  

6. Strategia managementului în domeniul achiziŃiilor 
  7. Strategia managementului în activitatea de investiŃii  

          8. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea 
eficientizării activităŃii spitalului 
  

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de 

management care vizeaza spitalul public pentru care concureaza (maxim 8-10 

pagini  cu  font  de 14 in Arial la un rand), conform structurii propuse mai jos. 

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

A) Descrierea situatiei actuale a spitalului; 

B) Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si 

amenintari; 
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C) Identificarea problemelor critice; 

D) Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute; 

E) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata; 

 1. Scop; 

 2. Obiective- indicatori; 

 3. Activitati; 

  a) definire; 

  b) incadrare in timp- grafic Gantt; 

  c) resurse necesare- umane, materiale, financiare; 

  d) responsabilitati 

 4. Rezultate asteptate 

 5. Monitorizare- indicatori; 

 6. Evaluare- indicatori; 

 

    Desfăşurarea concursului 

 

        Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a 

cunoştinŃelor cu cel mult 12 ore înaintea susŃinerii probei. 

        Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore. 

        Testul-grilă conŃine 50 de întrebări, din care 40% din domeniul legislaŃiei 

specifice activităŃii spitalului public şi 60% din domeniul managementului sanitar. 

         Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel: 

             a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 şi se 

notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; 

             b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 şi se 

notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte. 
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           Întrebările se elaborează astfel încât: 

    a) conŃinutul să fie clar exprimat; 

    b) formularea să fie în strictă concordanŃă cu bibliografia stabilită pentru 

concurs; 

    c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs; 

    d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit. 

           Pentru rezolvarea testului-grilă candidaŃii folosesc numai pastă de culoare 

albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn 

distinctiv. 

    Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de 

membrii comisiei de concurs şi aprobat de preşedintele acesteia. Punctajul maxim 

este de 10 puncte, corespunzător notei 10. În situaŃia în care există diferenŃe mai 

mari de un punct între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, 

preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul definitiv. 

         Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul spitalului public care 

organizează concursul de ocupare a funcŃiei de manager, în termen de 24 de ore de 

la finalizarea probei. 

CandidaŃii care au obŃinut la testul-grilă de verificare a cunoştinŃelor o notă mai 

mică de 7,00 sunt declaraŃi respinşi şi nu pot continua concursul. 

          CandidaŃii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de 

ore de la afişare. ContestaŃiile se soluŃionează de comisia de soluŃionare a 

contestaŃiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a 

acestora. 

        Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi 

propune soluŃii de rezolvare a temei date. 

       Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul 

public pentru care candidează. InformaŃiile necesare pentru realizarea proiectului 
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trebuie să fie libere la publicare şi obŃinute în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

        La cererea candidaŃilor, spitalul public care organizează concursul de ocupare 

a funcŃiei de manager are obligaŃia să pună la dispoziŃia acestora, în maximum 3 

zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, 

structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităŃii sanitare, aflate 

în vigoare la data solicitării. 

       Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizează 

individual de către acesta şi se dezvoltă într-un volum de maximum 8 - 10 pagini, 

tehnoredactate pe calculator, cu font de 14. 

        Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru 

susŃinerea acestei probe. 

      Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia 

de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare 

evaluator. 

     SusŃinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe 

durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de preşedintele 

comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare. 

     În urma susŃinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs 

stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare şi o comunică 

candidatului. 

    Proba Interviu de SelecŃie are scopul aprecierii abilităŃilor candidatului de 

îndeplinire a atribuŃiilor funcŃiei de manager. 

     Nota finală este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de 

concurs în fişă. 

 
 


