
AIYUNT privind organizarea concursului de ocupare a funcfiei de MANAGER
persoani frzieil al Spitalului Municipal de Urgen{i Roman

Consiliul de Administrafie al SPITALUL MUMCIPAL DE URGEI.{TA ROMAN anunli
desfrgurarea concursului pentru ocuparea funcliei de manager al acestei institulii.

Concursul se va desfiigura conform Regulamentului de organizare qi desftgurare a concursului pentru
ocuparea functiei de manager persoana fizica a Spitalului Municipal de UrgenfS Roman aprobat prin
Dispozilia nr.92712015 a primarului municipiului Roman in data de 26.08.2015 la sediul Primdriei
Municipiului Roman din piala Roman Vodd nr. 1 qi va cuprinde urmdtoarele probe de evaluare:

1. proba scris[ care se va desflgura pe data de26.08.2015, ora 11:00;
2. proba de susfinere a proiectului de management , ora 13:30;
3. interviul, ora 14:00.

La concursul de selecfie se pot inscrie persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmltoarele
condi{ii:

a) sunt absolven{i ai unei institu{ii de invd{im6nt superior medical, economico-financiar sau juridic;
b) sunt absolven{i ai unor cursuri de perfec{ionare in management sau management sanitar, agreate de

Ministerul S[ndt6]ii qi stabilite prin ordin al ministrului sdndti{ii, ori sunt absolven{i ai unui masterat sau
doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institufie de invi{Emdnt
superior acreditati, potrivit legii;

c) au cel pufin2 ani vechime in posturi prev6zute cu studii universitare de lungd durati, conform legii;
d) nu sunt condamnali penal sau in curs de urmdrire penali;
e) sunt ap{i din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic);
f) nu au v6rsta de pensionare, conform legii.

inscrierile gi dosarul de concurs se depun personal la sediul Primiriei Romano Biroul resurse
umane, intr-un interval care se incheie cu 7 zile inainte de data stabilitd pentru sus{inerea concursului,
respectiv pdnd la data de 18.08.2015, la carn.2l,Birou resurse umane ,Primaria Roman.

Dosarul de inscriere trebuie si con{ini conform art.ll al O.M.S.1A8212010, urmitoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizatda diplomei de licen{6 sau echivalente;
d) copia legalizatd a documentelor care atestd absolvirea cursurilor de perfeclionare in management sau

management sanitar ori copia legalizatd a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar,
economic sau administrativ, organizatintr-o institufie de inv6!6m5nt superior acreditatS, potrivit legii;

e) curriculum vitae;
f) copii ale diplomelor de studii gi alte acte ce atest6 efectuarea unor specializdri, competenle/atestate

etc. in domeniul managementului sanitar;
g) adeverinfa care atest6 vechimea in posturi cu studii universitare de lungd durat5 sau copie de pe

carnetul de muncd, certificatd "in conformitate cu originalul" de cdtre conducerea unitalii;
h) cazierul judiciar;
i) adeverinla din care rezultl c[ este ap medical, frzic gi neuropsihic;
j) declarafia pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
k) copie legalizatd a actelor (certificat de cdsdtorie etc.) prin care gi-a schimbat numele, dupd caz;



l) proiectul de management realizat de candidat;
m) chitanla de plati a tar<ei de participare la concurs.

Temele cadru qi grila de punctare pentru proiectul de management precum qi bibliografia pentru concurs
sunt afigate pe site-ul SMUR gi pe site-ul Primdriei Roman.

Taxa de participare la examen este de 500 lei/participant conform Dispoziliei nr 92712015 a primarului
municipiului Roman. Candidatii depun suma, reprezentind ta:ra de participare la examen, in numerar la
casieria Primlriei Municipiului Roman.

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine de la cam.2l,Birou resurse umane ,Primaria Roman,str.
Roman Voda pr. I sau accesind paginile de internet www.primariaroman.ro,www.spitalroman.ro.

Presedinte Consilill de Administratie

Ing. Ovid[f Bojescu

























TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 

Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului 
Analiza circuitelor functionale 
Analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative) 
Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate 
Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii, diagnostice si terapeutice 
Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului 
Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare 
Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului 
(urgenta,spitalizare de zi, recuperare, reabilitare) 
Transformarea intr-un centru multifunctional de tip ambulatoriu de tip ambulatoriu 
Transformarea intr-un centru medico-social 
Privatizarea unor sectii din cadrul spitalului 

Imbunatatirea managementului resurselor umane 
Evaluarea incadrarii cu personal pe categorii 
Evaluarea relatiei dintre structura spitalului si incadrarea cu personal 
Evaluarea relatiei dintre serviciile furnizate si incadrarea cu personal 
Metode de crestere a performantei personalului 
Stimularea satisfactiei profesionale a personalului medical 

Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital 
Analiza activitatii clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate, 
Analiza structurii de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, 
colectare,transmitere, validare) 
Imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor 
Propuneri de imbunatatire a activitatii spitalului pe baza analizei activitatii clinice 

Analiza situatiei economico-financiare a spitalului 
Analiza veniturilor spitalului pe tipuri de servicii, 
Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri de cheltuieli, etc) 
Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 
Propuneri de imbunatatire a activitatii spitalului din surse publice si private 
 
 
 
 
 

Strategia managementului in domeniul achizitiilor 



Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte 
materiale) 
Modalitati de achizitie 
Evaluarea stocurilor 
Indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor 
Strategia managementului in activitatea de investitii 
In echipamente 
Modernizare de sectii 
Extinderi 
Reparatii capitale 
Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii 
activitatii spitalului 
Fundamentarea activitatilor 
Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli 
Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor 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 la fonturi 
de 14 in Arial la un rand, conform structurii propuse mai jos. 
Structura proiectului de management 



Descrierea situatiei actuale a spitalului 
Analiza SWOT a spitalului, punctele forte, punctele slabe, oportunitati si 
amenintari 
Identificarea problemelor critice 
Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute 
Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata: 
1. Scop 
2. Obiective – indicatori 
3. Activitati: 
- definire 
- incadrare in timp grafic Gantt 
- resurse necesare – umane, materiale, financiare 
- responsabilitati 
4. Rezultate asteptate 
5. Monitorizare – indicatori 
6. Evaluare - indicatori 
 
ART. 20 
    (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul 
analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei date. 
 
 
 



 
B I B L I O G R A F I E 

la concursul organizat pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica 
la Spitalul Municipal de Urgenta Roman 

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI  
1. Legea 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
2. Ordonanta de Urgenta 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; HG. 925/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 ;  
3. Legea 53/2006 - Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare;  
4. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
5. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public ;  
7. Hotararea Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei 
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 
8. Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr.388/186/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2015 
9. Legea 46/2003 - privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;  
10. Legea nr.346/2002 , privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
11. Ordonanta Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  
12. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.914/2006, privind aprobarea Normelor privind obtinerea 
autorizatiei de functionare a spitalelor cu modificarile si completarile ulterioare ;  
13. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea 
unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dupa caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii 
pentru cabinetele cuprinse in structura organizatorica a spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei 
publice locale  
14. Ordinul Ministerului Sanatatii nr 1031/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfasurarea 
activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate 
din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, derulate de catre 
spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale . 
 
 
B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR  
1. Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H 
Press, 2006, Bucuresti;  
2. Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizatiei(*, editura Tribuna Economică, 
2001;  
3. Popa I. – Management general(*, editura ASE, 2005;  
4. Popa I. – Management strategic, editura Economică, 2005.  
 
(*- Cărtile sunt disponibile si pe site-ul:  
http://www.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=7 


