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la Dispozilia nr.

,b.4/.ff .oJ'eolf'

REGU{,AMENT
de organizare qi desfdgurare a concursului pentru ocuparea
funcliei de manager, persoand, frzicd,,la spitalele publice din releaua

Consiliului Judetean Arses

CAPITOLUL

I

Dispozi{ii genera}e
ART.1

(i)

Ocuparea funcliei de manager

la spitalele publice aflate in releaua Consiliului

Judelean ArgeE se face prin concurs la care au acces persoane fizice cale intrunesc

cumulativ condiliile:
a) cunosc limba rom6n6, scris gi vorbit;

b) sunt absolvente a unei institulii de invd{dmdnt superior medical, economicofinanciar sau juridic Ei au cel pulin 5 ani vechime in posturi prevdzute cu studii
universitare de lungd duratd, confonn legii;

c) sunt absolvente ale unor cursuri de perfeclionare in management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sin6tSlii qi stabilite prin ordin al ministrului s6ndtalii sau

sunt absolvente a1 unui masterat sau doctorat

in

management sanitar, economic sau

administrativ, organizat intr-o institulie de inv6!5mAnt superior acreditatS, potrivit
legii;

d) nu au fost condamnate pentm sdvArgirea unei infiacliuni comise cu intenlie, cu
exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;

e) nu au fost destituite dintr-o funclie de conducere sau nu au fost
disciplinar in ultimii 5 ani;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic gi neuropsihic);

sanctionate

g) nu au implinit v6rsta standard de pensionare, confotm legii.

(2) Concursul pentru ocuparea fune{iei de manager, persoand ftzicd, din cadrul
spitalelor publice se organizeazd de cdtre Consiliul de Administralie al spitalului
publie respectiv, cu respectarea prezentului Regulament qi a prevederilor Legii

in domeniul

sdnatafii, republtcatb,, cu modificirile

qi

(3) Concursul pentru ocuparea func{iei de manager persoand fizied se desfbqoard

La

nr.

9512006

privind reforma

complet6rile ulterioare.

sediul spitalului public pentru care se organizeazd concursul sau la sediul Consiiiului
.Iudefean Argeq, localie

stabilit[ prin decrzie a Consiliului de Administralie

al

spitaluiui.
(a) Nu pot candida la coneursul de ocupare a func{iei de manager membrii eonsiliului
de administralie al spitalului public pentru care se argaflizeazd concursul.

AR.T.2

Consiliul de Administralie al spitalului public adoptd o decizie privind cornponenla
comisiei de concurs cu cel pulin 30 de zile inainte de data limitb pentru depunerea
dosarelor de inscriere la concurs.

ART.3
(1) Concursul se desf6qoar[ in douS etape, dupS cum urmeazS:

1.

etapa de verificare

a indeplinirii de cdtre candidali a condiliilor stabilite in

publicalia de concurs, etapd eliminatorie;

2. etapa de sus{inere a probelor de evaluare care cuprinde:
a) proba scris6, un test-grila de verificare a cunogtinfelor;

b) proba de suslinere a proiectului de management.
(2) Nota minimd de promovare a fiecdrei probe de evaluare este 7,0A.
(3) DupA ftnahzarca etapelor de concurs se intocmeqte clasifieatea candida{ilor care au

promovat toate probele de evaluare gi au oblinut media fina16 de cel pulin 7,00, in
ordine descrescdtoare.

(a) Se declard admis candidatul care s-a clasat pe primul loc in utma suslinerii
concursuiui pentru ocuparea funcliei de manager

al spitalului public pentru care a

concurat.

ART" 4

(1) Numirea in funclia de manager al spitalului public se face prin dispozilia
Preqedintelui Consiliului Judelean Arges, in urma validdrii rezultatului concursului de
cdtre Consiliul de Administrafie al spitalului,

in baza prevederilor Legii nr. 9512006

privind reforma in domeniul san6t6lii, republicatd, cu modific[rile qi completbrile
ulterioare.

(2) Managerul numit in condiliile alin. (1) incheie contract de management cu
Consiliul Judelean ArgeE, rcprezentat de preEedintele consiliului judefean, pe o
perioadd de maximum 3 ani,

in baza prevederilor Legii nr.

9512AA6, republicald, cu

modificdrile gi completSrile ulterioare. Contractul de management poate inceta inainte

de termen,

in urma evaludrii anuale

efectuate pe baza criteriilor de performan{d,

stabilite prin ordin al ministrului sdnat[lii, precum qi pe baza criteriilor speciflce qi a

ponderilor stabilite qi aprobate prin dispozilie a Preqedintelui Consiliului Judelean
ArgeE.

ART" 5

(1) Consiliul de Administra{ie al spitalului publica intr-un ziar local,

afrqeazd la sediul

spitalului, pe site-ul spitalului, precum $i pe site-ul Consiliului Judefean Argeq,
anunlul de concurs, cu cel pulin 30 de zile calendaristice inainte de data
depunere a dosarelor de inscriere la concurs.

(2) Anunlul de concurs cuprinde:
a) denumirea funcliei scoase la concurs;

b) criteriile de seleclie;
c) actele necesare intocmirii dosarului de inscriere;
d) locul qi perioada de inscriere;

limit[

de

e) locul gi perioada de desfd$urare a concursului, inclusiv ziua qi ora la eare se vor
desf6qura probele de concurs;

f)

data qi ora la care candidalii

potvizita spitalul.

(3) Temele-cadru pentru proiectul de management prevdzute in Anexa nr. 1 pafie
integrantd a prezentuiui regulament, precum qi bibliografia pentru concurs selectatb

din bibliografi,a orientativd prevdzvtS in Anexa m. 2 parte integrant[ a prezentului
regulament, se publici odatd cu anunlul de concurs.

(4) Data vizitdrir spitalului de cbtre candidali va
data

fi

stabilitd in maximum 3 zile de la

publicirii anunlului de concurs.

CAPITOLUL H
Organizarea concursului pentru ocuparea func{iei cle manager persoan* fizici la
spitalele publice din re{eaua Consiliului Jude{ean Argeg

ART.6
(1) Comisia de concurs este formatd din: pregedinte, 2 membri gi un secretar, numili
conform prevederilor ar1. 2 ale prezentului regulament, dintre membrii Consiliuiui de
Administralie. Secretarul comisiei nu va avea drept de vot.

(2) PreEedintele comisiei de concurs este preqedintele de qedinla al Consiliului de
Administralie al spitalului public.

(3) Comisia de solulionare a contestaliilor este numitd prin dispozilia PreEedintelui
Consiliului Judelean Argeq qi este format6 din: pregedinte, 2 membri gi un secretar.

(a) Nu pot face parle din comisia de concurs gi din comisia de solulionare a
contestaliilor persoanele care au so/solie, rude sau afini pdnd la gradul al lV-lea
inclusiv in rAndul candidalilor sau aflate in raporturi cu caracter patrimonial cu oricare
dintre candidafi.

ART.

7

(1) Spitalul public pune la dispozilia comisiei de concurs mijloacele birotice neoesare
desfEqurdrii concursului. Institulia la sediul c[reia se desfb;oard concursul ia mdsurile
necesare

asiguririi securitSlii informaliilor pe toat6" perioada acestuia.

(2) Comisia de concurs rSspunde pentru asigurarea legalitalii in ceea ce privegte
evaluarea candidafilor, asigurarea ganselor egale pentru aceqtia, securitatea
conlinutului probelor de evaluare qi a documentelor elaborate de comisie.
AR.T. 8

Atribuliile Comisiei de concurs sunt:

a)

publicarea qi afiqarea temelor pentru proiectul de management, Anexa

nr. 1 la

prezentul regulament;

b)

publiearea

qi

afigarea bibliografiei pentru concurs selectatd din bibliografia

orientativd, Anexa m. 2 laprezentul regulament;

c) analizarca;i

verifiearea dosareior de inscriere

a1e

candidalilor, inclusiv a cerinlelor

impuse pentru redactarea proiectului de management;

d) intocmirea listei candidalilor

admigi la concurs;

e)

organtzffea gi desfiqurarea probelor de evaluare;

0

elaborarea intrebirilor pentru testul:gri16 de verifi aarc a cunoqtinlelor;

g)

elaborarea documentelor neoesare pentru derularea operativd

a probelor de

evaluare qi pentru flnalizarea concursului;

h)

instruirea candidalilor inainte de inceperea probelor de evaluare privind regulile

desfbqurdrii concursului

;

i)
j)

supravegherea desfEqurdrii probei testului-gri16;

k)

transmiterea

evaluareacandida{ilor;

in scris cdtre departamentul de resurse umane al spitalului, prin

intermediul secretarului comisiei, arezultatelor concursului, pentru a fi afigate atdtla
sediul spitalului, c6t qi pe site-ul spitalului;

1)

inregistrarea contestaliilor candidalilor qi predarea acestora, pe bazd de proces-

verbal, comisiei desemnate pentru solulionare;

m) punerea

la

dispozilia comisiei

de

solulionare

a

contesta{iilor

a

tuturor

documentelor neces are analizdrii qi soluliondrii acestora;

n)

stabilirea clasificdrii candida!ilor;

o)

inaintarea rezultatelor finale

ART.

a1e

concursului cdtre Consiliul de Administrafie.
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(1) Comisia de solulionare a contestaliilor rezolvS contestaliile cu privire la:
respingerea dosarelor, rezultatul testului-grila qi rezultatul final al concursului.

(2)Deciziile comisiei de solu{ionare a contestaliilor sunt definitive qi sunt transmise in
scris citre departamentul de resurse umane al spitalului, prin intermediul secretarului
comisiei pentru a fi afiqate la sediul spitaiului qi publicate pe site-ul acestuia.

CAPITOT,UL III
tnscrierea candida{ilor

ART.

10

tnscrierea candidalilor se face la sediul spitalului public pentru care se organrzeazd
concursul, intr-un interval care se incheie cu

J zile calendaristice inaintea datei

stabilite pentru sus{inerea concursului.

ART.

11

Dosarul de inscriere trebuie sd conlind urmdtoarele documente:

a) cererea de inscriere

1a

concurs

in care candidatul menlioneazd funclia penttu

care

doreqte s[ candideze;

b) copia certificatd pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate;
c) copia certificatd pentru conformitate a diplornei de licen!6 sau echivalente;

d) copia

certificat6 pentru conformitate

a documentelor

aare atestd absolvirea

cursurilor de perfeclionare in management sau management sanitar prev6zute la afi. I

alin. (1)

lit. c) ori a diplomei de masterat

sau doctorat

in management sanitar,

eeonomic sau administrativ, organizat intr-o institulie de invS{dm6nt superior
acr e ditatd.

potrivit legii

;

e) curuiculum vitae in format Europass;

f) adeverin\a carc atestb vechimea in posturi cu studii universitare de lungi durati

sau

copie certificatS pentru conformitate a cametului de munc6;
g) cazierul judiciar;

h) adeverin{a din care rezultd cd este apt medical, fizic qi neuropsihic;

i) declaralia pe propria r[spundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul
r

989;

j)

copie certificatd pentru conformitate a actelor (cerlificat de cdsStorie etc.) prin'care

candidatul qi-a schimbat uumele, dupd caz;

k) proiectul de managemenlreahzat de candidat;

l)

'

declaralie pe propria rdspundere a candidatuiui cd proiectul de management este

conceput qi realizat integral de cdtre candidat;

m) declara{ie pe propria rSspundere cd in ultimii 3 ani nu a fost constatat6 de cdtre
institulia competenti existenla conflictului de interese ori starea de incompatibilitate
cu privire la candidat;

n) declaralie pe propria rdspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe
documentele depuse la dosarul de inscriere.

ART. 12

(1) in termen de 3 zlle calendaristice de la data finalizdrri inscrierilor, comisia de
concurs verificd dosarele depuse qi stabileqte pentru fiecare candidat rezultatul. prin
inscrierea menliunii "Admis" sau "Respins".

(2) Rezultatul verificdrii dosarelor de inscriere se aftqeazd atdt la sediul spitalului
public, cAt Ei pe site-ul spitalului pentru care se organizeazd concursul de ocupare
funcliei de manager.

a

(3) Candida{ii pot sd conteste ae est rezultat in termen de 24 de ore de la data afiqdrii
rezultatelor. Contestaliile se depun

la

sediui spitalului public. Contesta{iile

se

solu{ioneazd de c6tre comisia de solulionare a contesta}iilor, in termen de 48 de ore de

la data expirdrii termenului de depunere a acestora.
(4) Concursul este continuat numai de candidalii deciarali "Admis", dupS solulionarea
constestafiilor, daci este cazul.

CAPITOLUL I1
Desfiqurarea coneursului

ART.

13

(1) Comisia de concurs elabareazi intrebdrile pentru testul-gril[ de verificare
cunoqtinlelor,

in doud variante, cu cei mult 24 de ore inaintea suslinerii probei.

doud variante vor

a

Cele

fi sigilate in plicuri. Aceast6 activitate se desfEqoard in condiliile

prevdzute la art. 7 alin. (1) ale prezentului regulament.

(2) Testul-gril[ are caracter eliminatoriu gi se desfEqoard pe durata a doud ore.
(3) Testul-gril6 conline 50 de intrebdri, din care 4A% din domeniul legisla{iei specifice

activitAlii spitalului public qi 6A% din domeniul managementului sanitar.
(4) Fiecare intrebare are 4variarfie de rdspuns (a, b, c, d), astfel:

a) 40% din totalul intreb[rilor au un singur rdspuns corect din cele 4 qi se noteazd
fiecare rdspuns corect cu 0,2 puncte;

b) 60% din totalul intreb6rilor au doud rdspunsuri corecte din cele 4 qi se noteazd
fiecare rdspuns corect cu 0,1 puncte.
c) cele 50 de intrebbri cuprinse in testul-gri16 sunt ararlate aleatoriu.

ART. 14

(1) Testul-gri16 extras de citre unul dintre candidali se multiplicd

in

prezen\a

preqedintelui comisiei de concurs, intr-un numir de exemplare dublu fald de numdrul

candidalilor inscrigi la concurs.

(2) Persoanele care au participat la multiplicarea testului-grila extras nu pot
p6rdseascb spaliile

sd

in care s-a desfEgurat aceastd activitate pAnd la inceperea probei.

AR.T" 15

intreb6rile se elaboreazb astfel incAt:
a) conlinutul s[ fie clar exprimat;

b) formularea sd fie in strictd concordanla cu bibliografra stabilitd pentru concurs;
c) s[ acopere o arie c6t mai extinsa
d)

sA

a

bibliografiei pentru concurs;

poatd frrczolvate in timpul stabilit.

ART.

16

(1) Se interzice candidalilor sd delind asupra 1or pe timpul desfbEurdrii probei scrise
orice fel de

lucrili

care ar putea

fi

utilizate pentru rczolvarca subiectelor, precum

;i

orice mijloc electronic de comunicare. I{erespectarea acestor dispozilii duce la
eliminarea din sa16 a candidatuiui, indiferent dacS materiale interzise au fost sau nu

folosite. Dac[ se constatd ?ncSlcarea acestor dispozilii Comisia de concurs va
menliona ,,Fraud6" pe lucrare, va elimina candidatul din salS

;i

va consemna cele

intdmplate in pro cesul-verbal.

(2) Cu 15 minute inainte de inceperea concursului candidalii nu mai au voie

sd

plrdseascb sala de concurs.

(3) Candidalii pot preda lucrarea comisiei de concurs qi sd pdrSseascd sala dupi
minimum 30 de minute de Ia primirea testelor-grild.
(4) Pentru rezolyarca testului-grili candidalii folosesc numai pastd de culoare aibastrd.
Orice a1t5 culoare decdt cea albastri este interzisd, fiind consideratd semn distinctiv.

(5) Orice

Etersdturb sau menliune fdcutd

pe lucrarea scrisd, alta dec6t incercuirea

variantelor de r[spuns, constituie semn distinctiv si atrage dup6 sine anularea testuluigrila.

(6)

in cazul in care candidalii constatd cd au gre;it completarea testului-grilb au

dreptul s[ solicite un nou formular de test-gri1d", acesta fiind singurul formular pe care

il

mai pot solicita.

(7) Candidatul are obligalia de a preda comisiei de concurs luerarea scris[ la expirarea

timpului alocat probei scrise, respeetiv doud ore de ia ineeperea acestei a, in eaz contrar
comisia de concurs va refuza sd intre in posesia acesteia si va eonsemna in proeesul
verbal, candidatul al cdrei lucrdri scrise lipseEte fiind declarat,,Respins".
AR.T" 17

l.lotarea testului-grild se face cu respectarca barernului de corectare elaborat de
membrii comisiei de concurs gi semnat de cdtre acegtia. Punctajul maxim este de

10

puncte, corespunzdtor notei 10.

(1) Baremul de corectare se afiseazd la sediul spitalului imediat dupa terminarea
probei scrise.

ART.

18

(1) R-ezultatul testului-grila se afigeazdat6ft la sediul spitalului public, cAt qi pe site-ul

spitalului pentru care se organizeazS, concursul de ocupare a funcliei de manager, in
termen de 24 de ore de la ftnalizareaprobei.

(2) Candidalii care au oblinut la testul-gril5 de verificare a cunoqtinielor o notd mai
micS de 7,00 sunt declarali respinqi qi nu pot continua concursul.

(3) Candida{ii au dreptul sd conteste rezultatul testului-grilb

la

afigare. Contestaliile se depun

?n

termen de 24 de ore de

la sediul spitalului public. Contestaliile se

solu{ioneazd de cdtre comisia de solulionare a contestafiilor, in termen de 24 de ore de

la data expirdrii termenului de depunere a acestora.
(4) Rezultatul contestafiilor se afiqeazS,atdt ia sediul spitalului public, cdt

Ei

pe site-ul

acestuia.

ART. 19
(1) Proiectul de management reflectd rnodul in care candidatul analizeazi

;i propune

solu{ii de rezolvare a temei alese.

{2) Tema aleas[ de candidat pentru proiectul de management yizeazd spitalul public
pentru care candideazd,. Informaliile necesare peutru realizarea proiectului trebuie
fie libere ia publicare gi ob{inute in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
10

sd

(3) Spitalul public pentru care se

organrzeazd. concursul de ocupare

manager, persoand fizied, are obliga{ia

a funcliei

si pun[ la dispozilia candidalilor copii

de

dup6:

bugetul de venituri gi cheltuieli aprobat, structura arganizatoricd, aprobatS, structura de

personal a unitSlii sanitare, precum qi alte informalii de interes public, solicitate de

cdtre candidali, necesare elaborSrii proiectului de management,

la

data vizitdtri

spitalului.

ART.

2CI

(1) Tema proiectului de management este

la

alegerea candidatului, se teahzeazd

individual de cdtre acesta din temele prevSzute

in

Anexa

nr. I a prezentului

regulament gi se dezvoltd, intr-un volum de minimum 15 Ei maximum 20 pagini,
tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times lr{ew Roman. Proieetele care nu
respectd oricare dintre cerinlele impuse vor

fi

declalate respinse.

(2) Fiecare proiect este notat conform grilei stabilite de c6tre cornisia de concurs, in
bazamodelului-cadru prev[zut in Anexanr.3 a prezentului regulament. Nota fina16,
cu doui zecimale, este media aritmetic6 a notelor acordate de fiecare evaiuator.

(3)

in

cazul

in care existi diferenle mai mari de un punct intre notele acordate

de

membrii comisiei de concurs, preqedintele reverificd qi stabileqte punctajul proiectului
de management.

(4) Grila de punctare a proiectului de managerrent se publicd pe site-ul spitalului
pentru care se organizeazd concursul de ocupare a funcliei de manager qi se afi'qeazdla
sediul acestuia, dupb incheierea perioadei de inscriere a candidalilor.

ART. 21

(1) Sus{inerea proiectului de management se face in plenul comisiei de concurs,
dwata a maximum 20 minute. Aceastd duratd poate

fi prelungitd

Pe

de c[tre preqedintele

comisiei de concurs in cazul in care se pun intrebdri suplimentare.

(2) ln urma sus{inerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs
stabilesc nota definitivd pentru aceastd probd de evaluare qi o comunic[ candidatului'
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CAPNTOLUL V
Dispozi{ii finale

ART.22
(1) Media final6 a fiecirui candidat este media aritmeticd a notelor oblinute la testulgrild qi la proiectul de management, calculatd cu doud zecimale.

(2) in baza mediilor finale se intocmegte, in ordine

descrescdtoare, clasamentul

eandidalilor inscriqi la concurs.

(3)

in cazul in care existd medii egale, departajarea eandidalilor se face dupd nota

ob(inutd la testul-gri16, iar la menlinerea egalitdfii, dupd nota oblinutd la proiectul de
management.

ART" 23

(1) Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maxirnum 24 de ore de ia
frnahzarca concursului, prin publicare pe site-ul spitaluiui pentru care s-a organrzat
concursul qi afigare

1a

sediul acestuia.

(2) Candidalii au dreptul sd conteste rezultatul final al concursului, in termen de 24 de

ore de

la data afiqirii. Contestaliile se depun la sediul spitalului public si vor fi

solulionate in termen de 48 de ore de la data expir[rii termenului de depunere, de cdtre

Comisia de solulionare a contestaliilor. Rezultatul contestaliilor se transmite
edtre departamentul de resurse umane

in scris

al spitalului, prin intermediul secretarului

comisiei, pentru a fi afiqate la sediul spitalului qi publicate pe site-ul acestuia.

ART.24
(1) in termen de 48 de ore de la ftnalizarea concursului gi rezolvarea contestaliilor,
preqedintele comisiei de concurs inainteazd Consiliului de Administralie al spitalului

public care a publicat funclia de manager la concurs, procesul-verbal cu rezultateie
concursului, semnat pe fiecare pagina.

(2) Consiliul de Administralie al spitalului care a publicat anunlul de concurs
valideazd rezultatele concursului gi inainteazl, procesul-verbal Consiliului Judelean
Argeq in vederea emiterii dispoziliei de numire pentru persoana validatS.
12

(3) Dosarele de inscriere, luerdrile scrise ale eandidalilor, precum gi toate doeumentele
intocmite pentru organizarea gi desfEgurarea concursului se pdstreazl, de cdtre spitalul

public eare a organizat concursul pentru o perioadd de 5 ani.
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Anexa nr. 1 la Regulament

TEME CADRU
propuse pentru Proiectul de management

f . imbundtd\ireastructurii qi organiz6rii spitalului;

2. Siguranla
3

. tmbundt

Ei

satisfaclia pacientului;

fiir ea managementului

re

surselor umane

;

4.Evaluarea serviciilor de sdndtate futnizate de spital;

5. Anahzasitualiei economico - financiare

a spitalului;

6. Evaluarea spitaiului din punct de vedere al calitalii;

7. Strateg ia managementului in domeniul achiziliilor;
B. Strategia managementului

in activitatea de investilii;

9. Fundam entareabugetului de venituri gi cheltuieli in vederea eficientizdrii activitSlii

spitalului;
10. Planifi oareaEi organizarea serviciilor de sindtate la nivelul spitaluiui'
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Anexa m. 2la Regulament

IBLIOGRAFIE OzuENTATIVA
pentru concursul de ocupare a funcliei de manager, pelsoandfizicd, dtn
B

spitalele publice

A.

DII.{ DOME}.{IUL LEGISLATIEI

1. Constitulia RomAniei,

Titlul II: Drepturile, libertalile

Z. Legea ru..

privind reforma

9512006,

in

qi

indatoririle fundamentale;

domeniul sdnitdlii, cu modificdrile

qi

completdrile ulterioare;

3.Legeanr.27312006 privind finanlele publice loeale, cu modificirile qi completirile
ulterioare;

4. Ordin ministrului s5nat6lii publice nr. 921 din 21 iulie 2006 pentru

stabilirea

atributiilor comitetului director din cadrui spitalului public;

5" Legea n-r. 346120A2. privind

accidentele

de munc6 gi bolile

profesionale,

republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

6. Legea nr. fiDAO3

- Codul muncii, republicatd,

cu modificdrile qi completirile

ulterioare;

7. Legea nr. g\DTrc, privind achiziliile pubiice, cu modificdrile

;i

completdrile

ulterioare;

2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
B. HotdrArea Guvernului nr. 395 din

achizilie public5/acordului-cadru din Legea

m.9\l20i6 privind achiziliile publice,

cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
9. Ordonanla Guvemului ru. 11911999, privind controlul intem qi controlul financiar preventiv, republic

atd.,

cu mo difi cdri le 9i compl etdrile ulteri
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o

are

;

10" F{otdrdrea Guvemului

nr.

16112A16 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a

Contractului-cadru oare reglementeazd condiliile acordbrii asisten{ei medicale in

cadrul sistemului de asigurSri sociale de sdndtate pentru anii 2A16-2A17, cu
rrodific[rile

gi completSrile ulterioare;

w. ]63 din22 iunie zArc privind

aprobarca

].{ormelor metodologice de aplicare ?n anul 2016 a Hotdr6rii Guvernului nr.

lillzArc

11. Ordinul ministrului sanat[lii publice

pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului-cadru care reglementeazd
condiliile acordbrii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale

in

cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 2016-2A77, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
12. Ordinul ministrului sandt6lii publice

w. 104312010, privind

aprobarea Norilelor

metodologice de elaborare a bugetului de venituri qi cheltuieli al spitalului public, cu

modific[rile gi completdrile ulterioare;
13. Ordinul ministrului sdnati{ii publice nr. 91412A06, privind aprobarea Normelor

privind oblinerea autorrzaliei de funclionare a spitalelor, cu modificdrile
completbrile ulterioare

;

14. Ordinul ministrului sdndtSlii publice
aprobarea l.{ormelor

qi

nr. 1.101 din 30 septembrie 2A76 privind

de supraveghere, prevenire qi limitare a infecliilor

asociate

asistenlei medicale in unitalile sanitare.

B. DIN DOMENUL MAhIAGEMENTLLUI

SA}.{ITAR

1. $coala lt{afionalS de Sbnitate Publici gi Management Sanitar - Managementul
spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucuregti;
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Anexa nr. 3 la Regulament

Model-cadru de grilS general[ de evaluare a proiectului de management

1. Descrierea situaliei actuale a spitalului

2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitdfi, amenin!6ri)
3. Identifi carea problemelor critice

4. Selecliorrarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii frcute 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritard identificatd

:

problernele prioritare identificate
a) Scop

b) Obiective
c)

Activitili

- definire
- incadrare in timp - grafic Gantt

- resurse necesare - umane, materiale, financiare

- responsabilitdli
d) Rezultate agteptate
e) Indicatori - evaluare, monitortzare

f) Cunoagterca legislaliei relevante
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