
CONCURS
PENTRU OCI,PAREA POSTULUI DE

MANAGER SPITAL -  PERSOANA FIZICA

CONSILIUL DE ADMINI S TRATIE
AL SPITAIULUI ORASENESC HI]EDIN

Organtzeaza

CONCURS

pentru ocuparea functiei de manager spital in confomitate cu prevederile Ord.
M.S. ff. 1082/ 2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

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

modifi carile si completaxile ulterioare;
2. OG nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii. cu modificarile si completarile uherroare:

3. Hotararea Guvernului nr. 20512015 privind modificarea si
completarea Hotararii Guvemului nr. 400/2014 penhu aprobarea
pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de saratate pentru anii 2014-2015;

4. Ord. Nr.388/186/2015 - pentru aprobaxea Normelor metodologice de
aplicare in anul 2015 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor
de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiliile
acordArii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurirlrsociale
de sanitate pentru anii 2014 2015i
Ordirul M.S.nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru elabomrea BVC al spitalului public;
Legea nr. 53/ 2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

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

5.

6.



8. Ord.M.S.P nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condifile
pe care trebuie s6 le indeplineasca un spital in vederea oblinerii
autorizaliei sanitare de fhnc{ionare;

9. Ord.M.S.P. ff. 916/2006 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire gi control al infec{iilor nosocomiale in
unitdlile sanitare.

B. Din domeniul MANAGEMENTIJLUI SANITAR:

1 Scoala Nationala de Saratate Publica si Managementul Sanitar - Managementul
Spitalului - editum 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. PopaI. - Management ceneral (Editura ASE, 2005).

T  EME -  CADRU

f. imbunitifirea structurii $i organizirii spitalului

. 2. Imbunitifirea mansgcmentului resurselor umane
3. Evaluarea serviciilor de sindtate furnizate de spital
4. Analiza situatiei economico - financiare a spitalului
5. Evaluarea spitalului din punct de yedere al calitilii
6. Strategia managementului in domeniul achiziJiilor
7, Strategia managementului in activitatea de investi{ii
8, Fundamentar€a bugetului de venituri qi cheltuieli in vederea

eficientizirii activitijii spitalului

Cancliclatii aleg uns dinlre temele de mqi sus si dezvolla un proiect de v,.

mqnsgement csre vizeazt spit&lul public pentra care concureaza (maxim 8-10

pagini cu font de 14 in Ariul la un rand), confom slructurii propuse msi jos.



STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

A) Descrierea situatiei actuale a spitalului;

B) Alaliza SWOT a spitalului: puncte fofie, puncte slabe, oportunitati sl

amenintari;

C) Identificarea problemelor critice,

D) Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;

E) Dezvoltarea planului de management pentu problema prioritara identificata;

l .  Scop!

2. Obiective- indicatori;

3. Activitati;

a) definire;

b) incadrare in timp- grafic Gantt;

c) resurse necesare- un-rane, materiale, financiare;

d) responsabilitati

4. Rezultate asteptate

5. Monitorizare- indicatori;

6. Evaluare- indicatori;

DESFASURAREA CONCURSULUI

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

cunostintelor cu cel mult 12 ore inaintea suslinerii probei. \r,

Testul-grili are caracter eliminatodu gi se desldgoard pe durata a doui ore.

Testul-grild conline 50 de intrebiri, din care 40Vo din domeniul legislaliei

specifice activitAfi spitalului public qi 60% din domeniul managementului sanitar.

Fiecare intuebare are 4 variante de ri.spuns (a, b, c, d), astfel:



a) 40% din totalul intrebdrilor au un singur raspuns corect din 4 9i se

noteaza fiecare respuns corect cu 0,2 puncte;

b) 60% din totalul intrebdrilor au doub rdspunsuri corecte din 4 qi se

noteazA fiecare rdspuns corect cu 0,1 puncte.

intrebdrile se elaboreaz d astfel incat:

a) conlinutul sA fie clar exprimat;

b) formularea sd fie in stdcta concordanta cu bibliografia stabilitA pentru

concrus;

c) si acopere o arie cdt nai extins6 a bibliografrei pentru concurs;

d) sd poatd fi rezolvate in timpul stabilit.

Pentru rezolvarea teslului-grild candidalii folosesc numai pastd de culoare

albastrd. Orice altd culoare decdt cea albastri este interzisd, fiind considerati semn

distinctiv.

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

membrii comisiei de concurs gi aprcbat de pregedintele acesteia. Punctajul maxim

este de 10 puncte, corespunzdtor notei 10. in situalia in care existd dilerenle mai

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

pregedintele reverifi ca $i stabilette punctajul defrnitiv.

Rezultatul testului-grild se ahgeaze la sediul spitalului public care

organizeazi concursul de ocupare a funcJiei de manager, in ternen de 24 de ore de

la finalizarea probei.

Candidalii caxe au obtinut la testul-grild de verificare a cuno$tinlelor o noti mai

mica de 7,00 sunt declaraji respinli fi nu pot continua concursul.

Candidalii au dreptul sA conteste rezultatul testxlui-grila in termen de 24 de

ore de la afigare. Contestaliile se solulioneazi de comisia de solulionare a



contestatiilor, in termen de 24 de ore de la data expirdrii termenului de depunere a

acestofa.

Proiectul de management reflectA modul in care candidatul analizeazd gi

propune solutii de rezolvare a temei date.

Tema aleasA de candidat pentru proiectul de management vizeazd spita.lul

public pentru care cardideaza. Informa(iile necesare pentru rcalaatea proiectului

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

vigoare.

La cererea candidalilor, spitalul public care organizeazd concursul de ocupare

a funcliei de manager are obligalia sa puna la dispozilia acestora, in maximum 3

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

structura orgarizatorica aprobau $i structura de personal ale unitdtii sanitare, aflate

in vigoare la data solicitarii.

Tema proiectului de management este la alegerea candidalului, se realizeazd

individual de catre acesta $i se dezvolta i r-un volum de maximum 8 - 10 pagini,

tehnoredactale pe calculator, cu font de 14.

Proiectele sunt evaluate de oomisia de concurs inainte de data stabilitA pentru

suslinerea acestei probe.

Iiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de cbtre comisia

de concurs. Nota finalb, cu doui zecimale, este media notelor acordate de hecare

cvaluator.

Sus{inerea proiectului de management se face in plenul comisiei de congurs, pe

duata a maximum 15 minute. Aceastd durata poate fi suplimentata de pregedintele

comisiei de concus in cazul in care se pun inhebfui suplimentaxe.

in urma suslinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs

stabilesc nota definitivd pentru aceasta probd de evaluare qi o comunica

candidatului.



Proba Interviu de Seleclie are scopul apreoiedi abilitdflor candidatului de

indeplinire a atribuliilor func{iei de manager.

Nota finali este media notelor acotdate de fiecare membru al comisiei de

concurs in hq6.

*.,


