
CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

MANAGE R SPITAL - PERSOANA FIZICA

CONSILIIT'L DE ADMINISTRATIE
AL SPITALULUI ORASENESC HUEDIN

Organtzeaza

CONCURS

pentru ocuparea functiei de marager spital in conformitate cu prevederile Ord.
M.S. ff. 1082/ 2010.

BIBLIOGRA-FIE

A. Din domeniul LEGISLATIEI:
l. Legea r,r. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu

modificarile si completarile ulterioare;
2. OG nr. 34/2006 priv\nd atribuirea contactelor de achizitie public4 a

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ultenoare;' 

3. Hotararea Guvemului w. 11712013 pentru aprobaxea 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 in anul 2014 aHG nr. 40012014 pentru aprobarea pachetelor
de servicii si a Contactului-cadru caxe reglementeaza conditiile
acorddxii asistenlei medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale
de sirdtate pentru anii20l4 -20151'

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

6. Legea nr. 53/ 2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile
ultedoare;

7 - Legea nr.4612003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si
completarile ulterioare;

8. Ord.M.S.P nr. 9 1412006 pentru aprobarea Normelor privind condiliile
pe care trebuie sd le indeplineascd un spital in vederea ob{inerii
aulorizaliei sanitare de fiinctionare;



9. Ord.M.S.P. nr. 916i2006 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire gi control al infecliilor nosocomiale in
unitdtile sanitare.

B. Din domeniul MANAGEMENTULUI SANITAR:

1. Scoa.la Nationala de Sanatate Publica si Managementul Sanitar - Maragementul
Spitalului edituraPublicH.Press,2006,Bucuresti;

2. Nicolescu 0., Verboncu I. - Fundamentele Managementului Organizatiei

( Editura Tribuna Economic4 2001 );

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

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

TEME -  CADRU

f. imbunitifirea structurii $i organizirii spitalului
2: Imbunitd,tirea managementului resurselor umane
3. Evaluarea serviciilor de sinitate furnizate de spital
4. Analiza situaliei economico - Iinanciare a spitalului

. 5. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitilii
6. Strategia managementului in domeniul achiziliilor
7. Strategia managementului in activitatea de investilii
8. Fundamentarea bugetului de venituri 9i cheltuieli in vederea

elicientizirii actiyitilii spitalului

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

management care vizeaza spitalul public pentra care concaresza (moxim 8-10

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

STRUCTURA. PROIECTULUI DE MANAGEMENT

A) Descrierea situatiei actuale a spitalului;

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

amenlruarl:



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 tirnp- grahc Gantt;

c) resurse necesare- umane, materiale, financiaxe;

d) responsabilitati

4. Rezultate asteptate

5. Monitorizare- indicatori;

6. Evaluare- indicatori;

Desf bsurarea concursului

Comisia de concurs elaboreazi intrebdrile pentru testul-grild de verificare a

cunoptinJelor cu cel mult 12 ore inaintea suslinerii probei.

Testr,rl-grild are caracter elirninatoriu gi se desfaqoar6 pe durata a doue ole.

Testul-grili conline 50 de intrebfui, din care 40% din domeniul legislaliei

specifice activitdlii spitalului public qi 600Z din domeniul managementului sanitar.

Fiecare intrebare are 4 variante de dspuns (a" b. c. d). astfel: .,rq.:

a) 40o/o [n lotalul inhebarilor au un singur rdspuns corect din i9i se

noteaze fiecarg raspuns corect cu 0,2 prmcte;

b) 60% din totalul intrebdrilor au dou.6 r6spunsuri corecte din 4 qi se

noteazA fiecare respuns corect cu 0,1 puncte.



Intrebdrile se elaboreaze astfel incat:

a) conlinutul si fie clar exprimat;

b) formularea sA fie in stricte concordanlS cu bibliografia stabilitA pentru

concrrls;

c) sA acopere o axie cat mai extinsi a bibliografiei pentru concurs;

d) s5. poat6 fi rezolvate in timpul stabilit.

Pentru rezolvarea testului-gdle candidalii folosesc numai past6 de culoare

albastrA. Odce alt6 culoare decat cea albastrA este interzisS, fiind consideratd semn

distinctiv.

Notarea testului-gril6 se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de

membrii comisiei de concurs qi aprobat de preqedintele acesteia. Punctajul maxim

este de 10 puncte, corespunzetor notei 10. in situalia in care exista diferenle mai

mari de un punct intre punctajele acordate de membdi comisiei de concurs,

preqedintele reverifi cd 9i stabilegte punctajul defi nitiv.

Rezultatul testului-grili se afiEeazi la sediul spitalului public care

organizeaza concusul de ocupare a funcliei de manager, in termen de 24 de ore de

la finalizarea probei.

Candidalii care au obtinut la testul-grild de verificare a cuno$tinlelor o notd mai

mici de 7,00 sunt declarali respingi gi nu pot continua concursul.

Candidalii au dreptul sA conteste rezultatul testului-grild in termen de 24 de

ore de la afigaxe. Contestaliile se solulioneazi de comisia de solutionare a

contestaliilor, in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a

acestora.

Proiectul. de management reflecte modul in care candidahrl analizeail Si

propune solufii de rezolvare a temei date.

Tema aleasA de candidat pentru proiectul de management vizeazA spitalul

public pentru care cardideazA. Informaliile necesare fientru realizatea proiectului



trebuie si fre libere la publicare gi oblinute in conformitate cu prevederile legale in

vlgoare.

La cererea candidalilor, spitalul public care organizeaz6 concursul de ocupare

a flmciiei de marager are obligalia si puni la dispozifa acestor4 in maximum 3

zile de la data solicitarii, copii ale bugetului de venituri gi cheltuieli aprobat,

structura organizatoric6 aprobatd qi structura de personal ale unitafii sanitaxe, aflate

in vigoare la data solicitirii.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se rcalizeazd

individual de cAtre acesta $i se dezvold inf-un volum de maximum 8 - 10 pagini,

tehnoredactate pe calculator, cu lont de 14.

Proiectele sunt evaluate de comisia de conculs inainte de data stabiliti Dentru

susjinerea acestei probe.

Fiecaxe proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de cdtre comisia

de concurs. Nota finald, cu doud zecimale, este media notelor acordate de fiecare

evaluator.

Sustinerea proiectului de management se face in plenul comisiei de concurs, pe

durata a maximum 15 minute. Aceasti dura6 poate fi suplimentata de pregedintele

comisiei de concurs in cazul in care se pun intrebdxi suplimentaxe.

in urma suslinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs

stabilesc nota definitivd pentru aceast6 probd de evaluare 9i o comunica

candidatului.

Proba Interviu de Selectie are scopul aprecierii abilitS{ilor candidaglui de

indeplinire a atribuJiilor funcliei de manager.

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

concurs in fiqi.


