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Regulamentuldeorganizareşidesfăşurarea
concursuluipentruocupareafuncţieidemanager
persoanăfizicălaSpitaluldeBoliCroniceSmeeni

CAPITOLULI
Dispoziţiigenerale

Art.1-
(1)OcupareafuncţieidemanagerdinspitaluldeBoliCroniceSmeeniaflatînadministrarea
consiliuluilocalsefaceprinconcurs,lacareauaccespersoanefizicecareîntrunesccumulativ
următoarelecondiţii:
a)cunosclimbaromână,scrisşivorbit;
b)suntabsolvenţiaiuneiinstituţiideînvăţământsuperiormedical,economico-financiarsau
juridic;
c)suntabsolvenţiaiunorcursurideperfecţionareînmanagementsaumanagementsanitar,
agreatedeMinisterulSănătăţiişistabiliteprinordinalministruluisănătăţii,orisuntabsolvenţiai
unuimasteratsaudoctoratînmanagementsanitar,economicoriadministrativorganizatîntr-o
instituţiedeînvăţământsuperioracreditată,potrivitlegii;
d)aucelpuţin2anivechimeînposturiprevăzutecustudiiuniversitaredelungădurată,conform
legii;
e)nuaufostcondamnatepentrusăvârşireauneiinfracţiunicomisecuintenţie,cuexcepţia
situaţieiîncareaintervenitreabilitarea;
f)suntaptedinpunctdevederemedical(fizicşineuropsihic);
g)nuauîmplinitvârstastandarddepensionare,conform legii.
(2)ConcursulpentruocupareafuncţieidemanagerdincadrulSpitaluluideBoliCroniceSmeeni
seorganizeazădecătreconsiliuldeadministraţiealspitaluluişisedesfăşoarălanivelulacestuia,
curespectareaprezentuluiregulament.
(3)Nupotcandidalaconcursuldeocupareafuncţieidemanagermembriiconsiliuluide
administraţiealspitaluluicareorganizeazaconcursul.
Art.2-Consiliuldeadministraţiealspitaluluiadoptăohotarareprivindcomponenţacomisieide
concursşiacomisieidesoluţionareacontestaţiilorcucelpuţin30dezileînaintededata-limită
dedepunereadosarelordeînscrierelaconcurs.
Art.3
(1)Concursulsedesfăşoarăîndouăetape,dupăcum urmează:

a)etapadeverificareaîndepliniriidecătrecandidaţiacondiţiilorstabiliteînanunţuldeconcurs,
etapăeliminatorie;
b)etapadesusţinerepublicăşideevaluareaproiectuluidemanagement.
(2)Înurmaverificăriiîndepliniriidecătrecandidaţiacondiţiilorstabiliteînanunţuldeconcurs,
candidaţiisuntdeclaraţiadmişisaurespinşi,putândparticipalaetapadesusţinerepublicaşide
evaluareaproiectuluidemanagementdoarcandidaţiideclaraţiadmişi.
Art.4.
(1)Punctajulmaxim aferentprobeidesusţinereşideevaluareaproiectuluidemanagementeste
de10puncte,corespunzătornotei10,00.
(2)Notafinalăminimădepromovareaconcursuluieste7,00.
(3)Dupăfinalizareaetapelordeconcursseîntocmeşte,înordinedescrescătoare,clasificarea



candidaţilorcareaupromovatconcursul.
(4)Sedeclarăadmiscandidatulcares-aclasatpeprimullocînurmasusţineriiconcursuluipentru
ocupareafuncţieidemanageralspitaluluipentrucareaconcurat.
Art.5-(1)Consiliuldeadministraţiealspitaluluiafişeazălasediulspitaluluişipublicăpepagina
deinternetaspitalului,peportalulposturi.gov.ro,precum sipepaginadeinternetaMinisterului
Sanatatii,lasectiunea„concursmanageri”,anuntuldeconcurs,cucelputin30dezileinaintede
data–limitadedepunereadosarelordeinscrierelaconcurs.
(2)Anunţuldeconcurscuprinde:
a)denumireafuncţieiscoaselaconcurs;
b)loculşiperioadadedesfăşurareaconcursului,inclusivziuaşioralacaresevadesfăşura
probaconstândînsusţinereapublicăaproiectuluidemanagement;
c)loculşiperioadadeînscriere;
d)conţinutuldosaruluideînscriere;
e)dataşioralacarecandidaţiiinteresaţipotvizitaspitalul;
f)adresadee-maillacareoricepersoanapoatesaisimanifesteintentiadeparticiparela
sustinereapublicaaproiectuluidemanagementsipoateadresaintrebaricandidatilorinlegatura
cuproiectuldemanagementsitermenul–limitapanalacarepotfitransmisesolicitarilede
participaresieventualeintrebari.
(3)Bibliografiaconţinândlegislaţiaspecificăactivităţiispitaluluişilucrăriledespecialitateîn
domeniulmanagementuluisaumanagementuluisanitardincuprinsulcareiapotfiadresate
intrebaricuocaziasustineriipubliceaproiectuluidemanagementsestabileştedecătrecomisia
deconcursşisepublicăîmpreunăcuanunţuldeconcurs.Comisiadeconcursvaasigurapunerea
la dispoziţia candidaţilora bibliografieiconstând în lucrăride specialitate în domeniul
managementuluisau managementuluisanitarînformatelectronicpentru a permiteaccesul
tuturorcandidaţilorlaacestematerialebibliografice.

CAPITOLULII
Organizareaconcursuluipentruocupareafuncţieidemanagerpersoanăfizică

Art.6-(1)Comisiadeconcursesteformatădinpreşedinte,2membrişiunsecretar,numiţide
către Consiliul de administraţie al spitalului. Secretarul este numit din cadrul
membrilor/supleantilorConsiliuluideadministraţieşinuaredreptdevotşinotareacandidaţilor.
(2)PreşedintelecomisieideconcursestepreşedinteleConsiliuluideadministraţiealspitalului.
Ceilalţi2membricudreptdevotşinotaredincadrulcomisieideconcurssuntnumiţidecătre
Consiliuldeadministraţiedintrepersoanedincadrulconsiliuluideadministraţiesaudinafara
acestuia,custudiisuperioaremedicale,economicesaujuridice,avândexperienţădeminimum 3
anicamanagerdespitalsauavandcalitateadecadrudidacticuniversitarinspecialitatea
managementsausanatatepublicasimanagement.
(3)Reprezentantulalesalasociatiilordepacientidincadrulconsiliuluideeticaalspitaluluiunde
seorganizeazaconcursularecalitateadeobservatorfaradreptdevotsinotareincadrulcomisiei
deconcurs,insaaredreptuldeaadresaintrebaricandidatilor.
(4)Comisiadesoluţionareacontestaţiiloresteformatădinpreşedinte,2membrişiunsecretar.
Secretarulnuaredreptdevot.
(5)Nupotfacepartedincomisiadeconcursşidincomisiadesoluţionareacontestaţiilor

persoanelecareausoţ/soţie,rudesauafinipânălagradulalIV-leainclusivînrândulcandidaţilor
sauaflateînraporturicucaracterpatrimonialcuoricaredintrecandidaţi.
(6)Întermende3ziledelafinalizareaperioadeideînscrierelaconcurs,fiecaredintremembrii
comisieide concurs şiaicomisieide soluţionare a contestaţiilorva da o Declaraţie de
imparţialitatedincaresărezultecănuseaflăînniciunadintresituaţiileprevăzutelaalin.(6)
raportatlacandidaţiiînscrişilaconcurs,precum şiodeclaraţiedeconfidenţialitate.
Art.7-(1)ConsiliuldeadministraţiealSpitaluluideBoliCroniceSmeeni puneladispoziţia
comisieideconcursmijloacelebiroticenecesaredesfăşurăriiconcursului,iamăsurilenecesare
asigurăriisecurităţiiinformaţiilorpetoatăperioadaacestuiaşiasigurăbunadesfăşurareaprobei
constândînsusţinereapublicăaproiectuluidemanagement,prinintermediulpersonaluluide
pazăşiprotecţiealspitalului.
(2)Membriicomisieideconcurspoartăîntreagarăspunderepentruasigurarealegalităţiişi
corectitudiniiînceeacepriveşteevaluareacandidaţilor,asigurareaşanseloregalepentruaceştia,



securitateaconţinutuluiprobelordeevaluareşiadocumentelorelaboratedecomisie.
(3)Preşedintelecomisieideconcursstabileşteatribuţiisuplimentarepentrumembriicomisieide
concurs,dacăapreciazăcafiindnecesarepentruomaibunădesfăşurareaconcursului.
Comisiadeconcursareînprincipalurmătoareleatribuţii:
a)stabilireabibliografieideconcursconform prevederilorart.5alin.(3);
b)analizareaşiverificareadosarelordeînscriereacandidaţilor;
c)întocmirealisteicandidaţiloradmişipentruaparticipalaconcurs;
d)instruireacandidaţilorînaintedeîncepereaprobeideevaluareprivindreguliledesfăşurării
concursului;
e)organizareaprobeideevaluareconstândînsusţinereapublicaşievaluareaproiectuluide
management;
f)elaborareadocumentelornecesarepentruderulareaoperativăaprobeideevaluareşipentru
finalizareaconcursului,inclusivplanulîntrebărilorurmândafiadresate;
g)publicareaproiectelordemanagementalecandidaţilorpepaginadeinternetaspitaluluicucel
puţin5zileînaintededatasusţineriipublice,cuasigurareaprotecţieidatelorcucaracterpersonal
alecandidaţilor,conform legii;
h)evaluareaşinotareacandidaţilor;
i)stabilireaclasificăriicandidaţilorînfuncţiedenoteleobţinute;
j)transmitereaînscriscătredepartamentulderesurseumaneaspitalului,prinintermediul
secretaruluicomisiei,arezultatelorconcursului,pentruafiafişatelasediulspitaluluişipublicate
pepaginadeinternetaspitalului;
k)înregistrarea contestaţiilorcandidaţilorşipredarea acestora,pe bază de proces-verbal,
comisieidesemnatepentrusoluţionareacontestaţiilor;
l)dacă este cazul,punerea la dispoziţia comisieide soluţionare a contestaţiilora tuturor
documentelornecesareînvedereaanalizăriişisoluţionăriiacestora;
m)înaintarearezultatelorfinalealeconcursuluicătreconsiliuldeadministraţie.
Art.9-(1)Comisiadesoluţionareacontestaţiilorareînprincipalurmătoareleatribuţii:
a)soluţioneazăcontestaţiiledepusedecandidaţicuprivirelarezultatulverificăriidosarelor
candidaţilor;
b)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţicu privire la notarea probeiconstând în
susţinereapublicăşievaluareaproiectuluidemanagement;
c)transmiterezultatelecontestaţiilor,prinintermediulsecretaruluicomisieideconcurs,către
departamentulderesurseumaneaspitalului,pentruaficomunicatecandidaţilor.
(2)Deciziilecomisieidesoluţionareacontestaţiilorsuntdefinitiveşisuntaduselacunoştinţa
contestataruluiprinafişarelasediulspitaluluişiprinpublicarepepaginadeinternetaspitalului,
întermendemaximum 24deoredelasoluţionareacontestaţiilor.
(3)Candidatulnemulţumitdemoduldesoluţionareacontestaţieisepoateadresainstanţeide
contenciosadministrativ,încondiţiilelegii.
Art.10.Secretarulfiecăreicomisiiare,înprincipal,următoareleatribuţii:
a)urmăreşterespectareanormelorcuprivirelaorganizareaşidesfăşurareaconcursului;
b)redacteazăşisemneazăîntreagadocumentaţieprivindactivitateaspecificăacomisieidincare
faceparte,inclusivprocesele-verbalealefiecăreişedinţedelucruacomisiei;
c)întocmeştelistadeparticipareapersoanelorinteresatelasusţinereapublicăaproiectuluide
management;
d)îndeplineşteoricesarcinispecificenecesarebuneidesfăşurăriaconcursului.

CAPITOLULIII
Înscriereacandidaţilor

Art.11-Înscriereacandidaţilorsefacelasediulspitaluluiundeseorganizeazăconcursulpânăla
data-limităstabilităînanunţuldeconcurs.
Art.12-Dosaruldeînscrieretrebuiesăconţinăînprincipalurmătoareledocumente:
a)cerereadeînscrierelaconcursîncarecandidatulmenţioneazăfuncţiapentrucaredoreştesă
candideze;
b)copiacertificatăpentruconformitateaactuluideidentitate,aflatîntermendevalabilitate;
c)copiacertificatăpentruconformitateadiplomeidelicenţăsauechivalente;
d)copiacertificatăpentruconformitateadocumentelorcareatestăabsolvireacursurilorde



perfecţionareînmanagementsaumanagementsanitarprevăzutelaart.1alin.(1)lit.c)oria
diplomeidemasteratsaudoctoratînmanagementsanitar,economicsauadministrativ,organizat
într-oinstituţiedeînvăţământsuperioracreditată,potrivitlegii;
e)curriculum vitae;
f)adeverinţacareatestăvechimeaînposturicustudiiuniversitaredelungăduratăsaucopie
certificatăpentruconformitateacarnetuluidemuncă;
g)cazieruljudiciarsaudeclaraţiacandidatuluiprincareacestaîşiexprimăconsimţământul
pentruobţinereaextrasuluidepecazieruljudiciardecătrecomisiadeconcursconform Legiinr.
290/2004privindcazieruljudiciar,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare;
h)adeverinţadincarerezultăcăesteaptmedical,fizicşineuropsihic;
i)declaraţiapepropriarăspundereprivindnecolaborareacuSecuritateaînaintedeanul1989;
j)copiecertificatăpentruconformitateaactelor(certificatdecăsătorieetc.)princarecandidatul
şi-aschimbatnumele,dupăcaz;
k)proiectuldemanagementrealizatdecandidat,unexemplarsiinformatelectronic;
l)declaraţiepepropriarăspundereacandidatuluicăproiectuldemanagementesteconceputşi
realizatintegraldecătrecandidat;
m)declaraţiepepropriarăspunderecăînultimii3aninuafostconstatatădecătreinstituţia
competentăexistenţaconflictuluideintereseoristareadeincompatibilitatecuprivirelacandidat;
n)declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalula copiilorde pe
documenteledepuseladosaruldeînscriere.
Art.13-(1)Întermendeozideladatafinalizăriiînscrierilor,comisiadeconcursverifică
dosareledepuseşistabileştepentrufiecarecandidatrezultatul"admis"sau"respins"şiface
publicerezultateleverificăriidosarelor.
(2)Rezultatulverificăriidosarelordeînscriereseafişeazălasediulspitaluluicareorganizează
concursuldeocupareafuncţieidemanagerşiconcomitentsepublicăpepaginadeinterneta
acestuia.
(3)Candidaţiipotsăcontesteacestrezultatîntermende24deoredeladatapublicării
rezultatelor.
(4)Contestaţiilesesoluţioneazădecomisiadesoluţionareacontestaţiilor,întermende48de
oredeladataexpirăriitermenuluidedepunereaacestora.
(5) Concursuleste continuat numaide candidaţiideclaraţi"admis",după soluţionarea
contestaţiilorîncondiţiilealin.(4).
(6)Cu celpuţin o ziînaintededatadesfăşurăriiprobeiconstând în susţinereapublicăa
proiectuluidemanagement,comisiadeconcursvapublicaconcomitentpepaginadeinterneta
spitaluluiproiecteledemanagementdepusedetoţicandidaţiideclaraţiadmişiînurmafinalizării
probeideverificareadosarelordeînscriere,cuasigurareaprotecţieidatelorcucaracterpersonal
alecandidaţilor,conform legii.

CAPITOLULIV
Desfăşurareaconcursului

Art.14 -(1)Susţinereaproiectuluidemanagementdecătrecandidaţivaavealocladata
prevăzutăînanunţuldeconcurs,darnumaitârziude15ziledeladata-limitădedepunerea
dosarelordeînscrierelaconcurs.
(2)Proiectuldemanagementtrebuiesăevidenţiezemodulîncarecandidatulanalizeazăşi
propunesoluţiiderezolvareatemeideconcurs.
(3)Temaaleasădecandidatpentruproiectuldemanagementfacereferirelaspitalulpentrucare
candidează şiproblemele concrete ale acestuia.Informaţiile necesare pentru realizarea
proiectuluitrebuiesăfieaccesibilecandidaţilorşiobţinuteînconformitatecuprevederilelegale
învigoare.
(4)Lacerereacandidaţilor,spitalulcareorganizeazăconcursuldeocupareafuncţieidemanager
areobligaţiasăpunăladispoziţiaacestora,înmaximum 3ziledeladatasolicitării,copiiale
bugetuluideveniturişicheltuieliaprobat,structura organizatorică aprobată şistructura de
personalaleunităţiisanitare,aflateînvigoareladatasolicitării,precum şioricealtedocumente
sauinformaţiinecesareînvedereaîntocmiriiproiectuluidemanagement,cuexcepţiaacelor
informaţiisaudocumentecarenupotfaceobiectuldivulgăriiîntemeiullegii.
(5)Ladataşioraprevăzuteînanunţuldeconcurs,candidaţiiinteresaţivorputeaefectuaovizită



încadrulspitaluluisubîndrumareadirectoruluimedicalalspitaluluipentruaseinformacuprivire
la problemele de la faţa locului.Cu ocazia viziteise va asigura tratamentulegalşi
nediscriminatoriualtuturorcandidaţilor.
Art.15-(1)Temaproiectuluidemanagementestelaalegereacandidatuluidinurmătoarealistă
de5teme,carevafiadaptatălaproblemelespitaluluicareorganizeazăconcursul:
a)planificareaşiorganizareaserviciilordesănătatelanivelulspitalului;
b)siguranţaşisatisfacţiapacientului;
c)managementulcalităţiiserviciilormedicale;
d)managementulresurselorumane;
e)performanţaclinicăşifinanciarăaactivităţilorspitalului.
(2)Proiectulserealizeazăindividualdecătrecandidatşisedezvoltăîntr-unvolum demaximum
15– 20pagini,tehnoredactatepecalculator,cucaractereTimesNew Roman,mărimea12,
spaţierelaunrând.
Art.16-(1)Susţinereaproiectuluidemanagementsefaceînplenulcomisieideconcurs,ladata
şilocaţiaindicateînanunţuldeconcurs.
(2)Susţinereaproiectuluidemanagementdecătrecandidaţisevaefectuaînordinealfabetică.
Lasusţinereapublicăaproiectuluidemanagementdecătreuncandidatnuaudreptulsăasiste
ceilalţicandidaţi.
(3)Lasustinereaproiectuluidemanagementpoateparticipamass-media,precum siorice
persoanacaresi-amanifestatintentiadeaparticipaprintransmitereaunuie-maillaadresa
mentionatainanuntuldeconcurs,cuprecizareanumeluisiprenumeluipersoaneiinteresate,iar
intentiadeparticipareafostconfirmatadecomisiadeconcurscucelputin24deoreinaintede
datasustineriipubliceaproiectuluidemanagement.Confirmareadeparticiparesevaefectuain
ordineacronologicaasolicitarilor,intermendemaximum 24deoredeladataprimiriisolicitarii
departicipare.
(4)Invedereadesfasurariiinconditiioptimeaprobeideconcurs,consiliuldeadministratieva
puneladispozitiepentrusustinereapublicaaproiectelordemanagementosalaadecvatala
nivelulspitaluluiinraportcunumaruldecandidatisidepersoaneparticipantelasustinerea
publica.Sala pusa la dispozitie va trebuisa permita participarea la sustinerea publica a
proiectuluidemanagementapersoanelorcaresi-aumanifestatintentiadeparticipare,conform
alin.(3),in limita capacitatiisalilordisponibile la nivelulspitalului,precum siinregistrarea
audiovideoaprobei.
(5)Inbazae-mailurilorprimite,secretarulcomisieideconcursvaintocmiolistadeparticiparela
sustinereapublicaaproiectuluidemanagement.Accesulinsalaundearelocsustinereavafi
limitatlapersoaneleacarorintentiedeparticipareafostconfirmatadecomisiadeconcurs
conform alin.(3)siisidovedescidentitatea.
(6)Persoanelecareiaupartelasustinereaproiectuluidemanagementsuntobligatesaaibao
purtarecuviincioasa.Presedintelecomisieideconcurspoatesadecidaindepartareadinsalaa
persoanelorcaretulburabunadesfasurareaconcursului.
Art.17-(1)Încadrulsusţineriiproiectuluidemanagement,candidatulvaprezenta,maiîntâi,pe
duratademaximum 20deminute,proiectuldemanagementîntocmitşiapoivarăspunde
întrebărilordin partea membrilorcomisieide concurs siintrebarilortransmise din partea
persoanelorconform alin.(6).
(2)Vorfialocatemaximum 60deminutepentrurăspunsullaîntrebăripentrufiecarecandidat.
Aceastăduratăpoatefisuplimentatădepreşedintelecomisieideconcursîncazulîncaresunt
necesareîntrebărisaulămuririsuplimentaredinparteacandidaţilor,curespectareaprincipiului
tratamentuluiegalşinediscriminatoriualcandidaţilor,darnumaimultde15minute.
(3)Comisiadeconcursvaadresasuficienteîntrebărifiecăruicandidatpentruapermiteevaluarea
proiectuluidemanagementconform modelului-cadrudegrilăgeneralădeevaluare,prevăzutîn
anexanr.1carefaceparteintegrantădinprezentulregulament,şiaabilităţilormanageriale
conform fişeideevaluareaabilităţilormanageriale,prevăzutăînanexanr.2carefaceparte
integrantădinprezentulregulament.
(4)Membriicomisieideconcurspotadresacandidatuluiurmătoarelecategoriideîntrebări:
a)întrebărideschise-cuscopuldeaatragemaimulteinformaţiidelacandidat(deexemplu:Ce
puteţisăspuneţidespre..........?);
b)întrebăriînchise-cuscopuldeaclarificaunelefapte,evenimentesausituaţii(deexemplu:Aţi
condusuncolectivdemuncă/echipăvreodată?);
c)întrebăritipstudiudecaz-cuscopuldeaevaluarăspunsurilecandidatuluiasupraunor



anumitesituaţiisauevenimenteposibilelanivelulspitalului(deexemplu:Încazîncarenuaveţi
personalsuficientpentru un anumitcompartiment,cealternativederezolvareaproblemei
personaluluiaveţi?);
d)întrebărideprobă-cuscopuldeaclarificauneleaspecteprezentatedecandidatprinrevenirea
lasubiectulanterior(deexemplu:Am dorisărevenim lasubiectulanterior.Spuneaţică.........
.).

(5)Comisiadeconcursvaputeaadresaîntrebăridinbibliografiapublicatăîmpreunăcuanunţul
deconcursconţinândlegislaţiespecificăactivităţiispitaluluişilucrăridespecialitateîndomeniul
managementuluisaumanagementuluisanitar.Candidaţiiaudreptulsădeţinăasupralorsursele
bibliograficeşisăleconsulteînvedereafundamentăriirăspunsurilorlaîntrebări.
(6)Oricepersoanapoatepropuneintrebaripentrucandidati,mentionandcandidatulcaruiaiieste
adresataintrebarea,cuconditiacaacesteintrebarisaaibalegaturacuproiectuldemanagement
sisanufieointrebaredincategoriacelorprevazutelaalin.(7).
(7)Nuseadreseazăcandidatuluiîntrebărireferitoarelaopiniilesalepolitice,activitateasindicală,
religie,etnie,sex,starematerialăşioriginesocială.
(8)Intrebarileprevazutelaalin.(6)vorfiadresateprine-mail,laadresaprevazutainanuntulde
concurs,cucelputin24deoreinaintededataprevazutapentrusustinereapublicaaproiectului
demanagement.Nupotfiadresatedirectintrebaridecatrepersoaneleaflateinsalaundese
desfasoaraprobadeconcurs,cuexceptiamembrilorcomisieideconcurs.
(9)Incazulincareexistamaimultde3intrebaridinparteapersoanelorinteresatepentruacelasi
candidat,cele3intrebarivorfitraselasortidintreintrebariletransmiseprine-mailconform alin.
(8).Comisiadeconcursvaluainconsideraredoarintrebariledinparteapersoanelorinteresate
carerespectaconditiiledelaalin.(7).
(10)Incazulincarenuexistaintrebaridinparteapersoanelorinteresate,toateintrebarilevor
provenidelamembriicomisieideconcurs.
Art.18-Întrebărileşirăspunsurileînlegăturăcususţinereaproiectuluidemanagementse
consemneazăînscrispringrijasecretaruluicomisieideconcursşisesemneazădecătremembrii
comisieişidecătrecandidat.Probaconstandinsustinereapublicasievaluareaproiectuluide
managementseinregistreazaaudiovideo,iarfisierelerezultateseinregistreazapesuportDVD,
caresearhiveazaimpreunacudocumenteleconcursului.
Art.19-Dupăfinalizareaprobei,fiecaremembrualcomisieideconcurspredăpreşedintelui
comisieifişaprivindevaluareaabilităţilormanageriale,completatăconform modeluluiprevăzutîn
anexanr.2laprezentulregulament.
Art.20-(1)Înurmasusţineriiproiectuluidemanagement,membriicomisieideconcursstabilesc
notafinalăcamediaaritmeticăîntrenotaacordatăpentruevaluareaproiectuluidemanagement
şinotaprivindevaluareaabilităţilormanagerialealecandidatului.
(2)Notafinalăestemediaaritmeticăanoteloracordatedefiecaremembrualcomisieide
concurs.
(3)Notaprivindevaluareaproiectuluidemanagementseacordăînbazaaplicăriimodelului-cadru
algrileigeneraledeevaluare,prevăzutînanexanr.1laprezentulregulament,cuprivirela
conţinutulproiectuluidemanagementşisusţinereapublicăaacestuia.Modelul-cadrualgrilei
generaledeevaluareaproiectuluidemanagementpoatefiadaptatdecătrecomisiadeconcurs.
(4)Nota privind evaluarea abilităţilormanageriale ale candidatuluise stabileşte în baza
completăriifişeiprivindevaluareaabilităţilormanageriale.
(5)Lamediiegale,departajareacandidaţilorsefacedupănotaacordatăpentruevaluarea
proiectuluidemanagement,iarlamenţinereaegalităţii,dupăexperienţamanagerială,aşacum
rezultădincurriculum vitae.
Art.21-(1)Rezultateleînurmadesfăşurăriiprobeireferitoarelasusţinereapublicăşievaluarea
proiectuluide managementse afişează la sediulspitaluluicare organizează concursulde
ocupareafuncţieidemanagerşisepublicăconcomitentpepaginadeinternetaspitalului,în
termende24deoredelafinalizareaprobei.
(2)Candidaţiiaudreptulsăcontesterezultateleîntermende24deoredeladatapublicării
rezultatelor.
(3)Contestaţiilesesoluţioneazădecomisiadesoluţionareacontestaţiilorîntermende48deore
deladataexpirăriitermenuluidedepunereaacestora.
(4)Rezultatelefinalealeconcursuluiseafişeazălasediulspitaluluişisepublicăconcomitentpe
paginadeinternetaspitaluluidupăfinalizareaperioadeidecontestaţiisau,dupăcaz,după
soluţionareacontestaţiilor.



CAPITOLULV
Dispoziţiifinale

Art.22-(1)Întermende48deoredelafinalizareaconcursuluisau,dupăcaz,delarezolvarea
contestaţiilor,preşedintelecomisieideconcursînainteazăconsiliuluideadministraţiealspitalului
procesul-verbalcu rezultateleconcursului,semnatpe fiecarepagină decătre toţimembrii
comisieideconcurs.
(2)ConsiliuldeadministraţiealspitaluluiînainteazăConsiliuluiLocalSmeeniprocesul-verbalcu
rezultateleconcursului,învedereaemiteriiDispozitieidenumireînfuncţiepentrupersoana
desemnatăcâştigătoare.
Art.23-(1)NumireaînfuncţiademanageralspitaluluisefaceprinDispozitieemisade
PrimaruluicomuneiSmeeni,înbazaprevederilorLegiinr.95/2006privindreformaîndomeniul
sănătăţii,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare.
(2)Managerulnumitîncondiţiilealin.(1)încheiecontractdemanagementcuConsiliulLocal
Smeeni,potrivitlegii,peoperioadădemaximum 4ani,înbazaprevederilorLegiinr.95/2006,
republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare.
Dosareledeînscrierelaconcurs,lucrărilescrisealecandidaţilor,precum şitoatedocumentele
întocmiteînlegăturăcuorganizareaşidesfăşurareaconcursuluipentrufuncţiademanager,
inclusivînregistrareasauconsemnareaîntrebărilorşirăspunsuriloraferentesusţineriiproiectului
demanagement,sepăstreazădecătrespitalulcareaorganizatconcursul,potrivitlegii.

ANEXANr.1

laregulament
CONSILIULLOCALSMEENI
Unitateasanitară:SPITALULDEBOLICRONICESMEENI



Model-cadrudegrilăgeneralădeevaluareaproiectuluidemanagement

1.Descriereasituaţieiactualeaspitalului-1p
2.AnalizaSWOTaspitalului(punctetari,puncteslabe,oportunităţi,ameninţări)-2p
3.Identificareaproblemelorcritice-0,5p
4.Selecţionareauneiprobleme/unorproblemeprioritare,cumotivareaalegeriifăcute
-0,5p
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară
identificată/problemeleprioritareidentificate-6p
a)Scop-1p
b)Obiective-1p
c)Activităţi-1p
-definire(0,25p)
-încadrareîntimp-graficGantt(0,25p)
-resursenecesare-umane,materiale,financiare(0,25p)
-responsabilităţi(0,25p)
d)Rezultateaşteptate-1p
e)Indicatori-evaluare,monitorizare-1p
f)Cunoaşterealegislaţieirelevante-1p

ANEXANr.2
laregulament
CONSILIULLOCALSMEENI
Unitateasanitară:SPITALULDEBOLICRONICESMEENI



FIŞAPRIVINDEVALUAREAABILITĂŢILORMANAGERIALE

Candidat:nume,prenume....................................

1.Aptitudinidecomunicare

-Excelente(10-9,50)

-Foartebune(9,49-9,00)

-Acceptabile(8,99-7,00)

-Minime(6,99-5,00)

-Insuficiente(4,99-1,00)

2.Capacitateadeanaliză,sinteză,strategieşiplanificare

-Excelentă(10-9,50)

-Foartebună(9,49-9,00)

-Acceptabilă(8,99-7,00)

-Minimă(6,99-5,00)

-Insuficientă(4,99-1,00)

3.Abilităţi/Experienţăîngestionarearesurselorumane

-Excelentă(10-9,50)

-Foartebună(9,49-9,00)

-Acceptabilă(8,99-7,00)

-Minimă(6,99-5,00)

-Insuficientă(4,99-1,00)

4.Aptitudinidegestionareaaconflictelorşiasituaţiilordecriză

-Excelente(10-9,50)

-Foartebune(9,49-9,00)

-Acceptabile(8,99-7,00)

-Minime(6,99-5,00)

-Insuficiente(4,99-1,00)

5.Cunoaştereaşicapacitateadeapuneînpracticălegislaţiarelevantăîndomeniulsanitar

-Excelentă(10-9,50)



-Foartebună(9,49-9,00)

-Acceptabilă(8,99-7,00)

-Minimă(6,99-5,00)

-Insuficientă(4,99-1,00)

6.Alteaptitudinişiabilităţimanageriale

-Excelente(10-9,50)

-Foartebune(9,49-9,00)

-Acceptabile(8,99-7,00)

-Minime(6,99-5,00)

-Insuficiente(4,99-1,00)

Notaobţinută*):.................
*)Setrecenota,calculată,cudouăzecimale,camediearitmeticăanoteloracordatelafiecaredintrecei6indicatori
evaluaţi

Evaluator(membrulcomisieideconcurs),............................

Semnătura....................
Data.........................


