
AnexI
la Dispozilia nr. l,A. t../.5,.9.,/_?,.*!AL

REGULAMENT

^ de organizare gi desff$urare a concursului pentru ocuparea
funcliei de manager, persoandfizicd,la spitalele puurir. din releaua

Consiliului Judelean Argery :

CAPITOLUL I
Dispozifii generale

ART.l

(l) Ocuparea funcliei de manager la spitalele publice aflate in refeaua Consiliului
Judefean Argeg se face prin concurs, la care au acces persoane frzice care intrunesc
cumulativ condifiile:

a) cunosc limba rom6n[, scris gi vorbit;

b) sa fie absolvenfi cu diplom6 a studiilor universitare de licenftr sau de master in:
medicina, specializarea medicinS, medicini dentar6, specializarca medicin[ dentar6,
qtiinle juridice sau qtiinfe economice gi si aibd cel pulin 5 ani vechime in specialitatea
studiilor;

c) nu au fost condamnate pentru sivdrgirea unei infractiuni comise cu intentie, cu
exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;

d) nu au fost destituite dintr-o funcfie de conducere sau nu au fost sancfionate
disciplinar in ultimii 5 ani;

e) sunt apte din punct de vedere medical (fizicai neuropsihic);

f) nu au implinit vdrsta standard de pensionare, conform legii.
(2) Concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoan 6 fizic1, din cadrul spitalelor
publice se organizeazd de c6tre Consiliul de Administrafie al spitalului public respectiv,



cu respectarea prezentului Regulament Ei a prevederilor Legii nr. 9512006 privind

reforma in domeniul s[n6t6]ii, republicatd, cu modific[rile gi completirile ulterioare.

(3) Concursul pentru ocuparea functiei de manager persoand fizicd se desfdqoard la

sediul spitalului public pentru care se organizeazl concursul sau la sediul Consiliului

Judetean Argeq, sediu stabilit prin decizie a Consitiului de Administrafie al spitalului.

(a) Nu pot candida la concursul de ocupare a functiei de manager membrii consiliului de

administralie al spitalului public pentru care se organizeaz6 concursul.

ART.2

(1) Consiliul de Administratie al spitalului public adoptd o decizie privind componenta

comisiei de concurs cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data limitd pentru 
-,

depunerea dosarelor de inscriere la concurs.

(2) in situalia in care preqedintele sau unul dinfte membrii comisiei de concurs, din

motive temeinic justificate se afld in imposibilitate de a participa la desfEqurarea

concursului, Consiliul de Administrafie va adopta de indati o noud decizie privind

componenla comisiei de concurs.

(3) Comisia de solulionare a contestafiilor, pentru spitalele aflate in administrarea

consiliului judelean, este constituitS prin Dispozilie a Pregedintelui Consiliului Judefean

ArgeE, din reprezentanli ai Consiliului Judelean Argeg qi ai Direcliei de S6ndtate Publicd

Argeq.

(4) Serviciul RUNOS din cadrul spitalului asigur6 sprijin logistic comisiei de concurs, -
pe perioada desfEqur6rii concursului pentru ocuparea functiei de manager al spitalului.

ART.3

(1) Concursul se desftgoar6 in doui etape, dup6 cum urmeaz6:

1. etapa de verificare a indeplinirii de cdtre candidali a condiliilor stabilite in anunful de

concurs, etapi eliminatorie;

2. etapade sustinere a probelor de evaluare care cuprinde:

a) proba scrisd care cuprinde un test-grilI de verificare a cunogtinfelor;



b) proba oral[ care cuprinde suslinerea proiectului de managment, care se desf6Eoarr pe
o duratd de maximum 20 de minute, dup6 caz;

(2) Nota minimi de promovare a fiecirei probe de evaluare este 7,00.
(3) Dupr finalizarea etapelor de concurs se intocmegte, in ordine descresc[toare
clasificarea candidafilor care au promovat toate probele de evaluare gi au oblinut media
finalI de cel pufin 7,00.

(4) Se declard admis candidatul care s-a clasat pe primul loc in urma suslinerii
concursului pentru ocuparea funcfiei de manager al spitalului public pentru care a
candidat.

ART.4

(l) Numirea in funclia de manager al spitalului public se face prin nispozifia
PreEedintelui consiliului Judelean Argeq, in urma valid[rii rezultatului concursului de
cdtre consiliul de Administrafie al spitalului, in baza prevederilor Legii w. 9512006
privind refonna in domeniul srnrtfiii, republicati, cu modific6rile gi completrrile
ulterioare.

(2) Managerul numit in condiliile alin. (1) incheie contract de management cu Consiliul
Judefean ArgeE, reprezentat de preEedintele consiliului judefean, in baza prevederilor
Legii w.95/2A06, republicat[, cu modificlrile gi completarile ulterioare.
ART.5

(1) Consiliul de Administralie al spitalului publicr intr-un ziar local, afigeaz6 la sediul
spitalului, pe site-ul spitalului, pe portalul posturi.gov.ro, precum gi pe site-ul
consiliului Judefean Argep anunful de concurs, cu cel pulin 30 de zile calendaristice
inainte de data limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs.
(2) Anun;ul de concurs cuprinde:

a) denumirea funcliei scoase la concurs;

b) condiliile de parricipare;

c) actele necesare intocmirii dosarului de inscriere;

d) locul gi perioada de inscriere;



e) locul gi perioada de desfEgurare a concursului, inclusiv zilele 9i orele la care se vor

desf6gura probele de concurs;

f) data qi intervalul orar la care candidaiii interesafi pot vizita spitalul;

g) temele pentru proiectul de management prevdzute in Anexa nr. 1, parte integranti a

prezentului regulament, precum gi bibliografia pentru concurs previzutl in Anexa fii.2,

parte integrantd a prezentului regulament, se publicS odati cu anunful de concurs.

CAPITOLUL U

Organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoantr fizictr la

spitalele publice din refeaua Consiliului Judefean Argeg

ART.6

(1) Comisia de concurs este formatl din: pregedinte, 2 membri 9i un secretar, numili

conform prevederilor art. 2 din prezentul regulament, dintre membrii Consiliului de

Administratie al spitalutui. Secretarul comisiei nu are drept de notare.

(2) Preqedintele comisiei de concurs este preEedintele Consiliului de Administalie al

spitalului public.

(3) Comisia de solufionare a contesta{iilor este numiti prin dispozilia Preqedintelui

Consiliului Judefean Argeq qi este format6 din: preqedinte, 2 membri 9i un secretar.

(4) Nu pot face parte din comisia de concurs gi din comisia de solutionare a

contestafiilor persoanele care au so/sofie, rude sau afini p0n[ la gradul al IV-lea v
inclusiv in rdndul candidalilor sau aflate in raporturi cu caracter patrimonial cu oricare

dintre candidali.

(5) in termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de inscriere la concurs, fiecare dintre

membrii comisiei de concurs Ei ai comisiei de solulionare a contestaliilor va da o

declaratie de imparlialitate din care sI rezulte cI nu se afl6 in niciuna dintre situaliile

prev6zute la alin. (4), raportat la candidalii inscriqi la concurs, precum qi o declaralie de

confidenfialitate.
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ART.7

(l) Spitalul public pune la dispozilia comisiei de concurs mijloacele birotice necesare
desf6gurarii concursului gi asigur6 publicarea la sediul qi pe site-ul spitalului a

rezultatelor fiecErei probe inaintate de citre comisie, precum qi transmiterea acestora, in
vederea publicirii gi la sediul instituliei unde se desfigoar[ concursul.
(2) Comisia de concurs rrspunde pentru asigurarea legalitelii in ceea ce privegte

evaluarea candidatilor, asigurarea $anselor egale pentru acegtia, securitatea continufului
probelor de evaluare, precum gi a documentelor elaborate.

ART.8

Atribu{iile comisiei de concurs sunt:

a) publicarea anunfului de concurs, conform prevederilor art. 5 din prezentul

Regulament;

b) analizarea qi verificarea dosarelor de inscriere ale candidafilor, inclusiv a cerintelor

impuse pentru redactarea proiectului de management;

c) intocmirea listei candidalilor admiqi/respinqi la concurs;

d) publicarea grilei de punctare a proiectului de management;

e) organizarea gi desf6$urarea probelor de evaluare;

0 elaborarea intreb6rilor pentru testul-gril[ de verificare a cunogtintelor gi al

baremului de corectare;

g) instruirea candidalilor inainte de inceperea probelor de evaluare privind regulile
desfdgurtuii concursului ;

h) supravegherea desfdguririi probei testului-grilI;

i) transmiterea in scris c5.tre serviciul RLINOS al spitalului, prin intermediul
secretarului comisiei, a rezultatelor concursului, pentru a fi afigate la sediul instituliei
unde se desfrEoar5 concursul, precum qi la sediul gi pe site-ul spitalului;
j) punerea la dispozi{ia comisiei de solu}ionare a contestaiiitor a tuturor documentelor

necesare analizdtii 9i solufion[rii acestora prin intermediul serviciului RUNOS;

k) stabilirea clasificErii candidalilor;



l) inaintarea rezultatelor finale ale concursului citre consiliul de administratie al

spitalului.

ART.9

(1) Comisia de solulionare a contestaliilor rezolvl contestatiile cu privire la: respingerea

dosarelor, rezultatul probei scrise, a probei orale, precum qi la rezultatul final al

concursului.

(2) Deciziile comisiei de solufionare a contestaliilor sunt definitive gi sunt transmise in

scris citre serviciul RUNOS al spitalului, prin intermediul secretarului comisiei pentru a

fi afigate la sediul instituliei unde se desldEoard concursul, precum Si la sediul qi pe site-

ul spitalului.

(3) Candidatul nemullumit de modul de solufionare a contestafiei, se poate adresa

instanlei de contencios administrativ in condiliile legii.

ART. 10

Secretarul fiecdrei comisii are, in principal, urmltoarele atributii:

a) urmdregte respectarea normelor cu privire la organizarea gi desfEgurarea concursului;

b) redacteazd Si semneazi intreaga documentalie privind activitatea specific6 a comisiei,

inclusiv procesele-verbale ale fiec[rei gedinte de lucru a comisiei;

c) indeplinegte orice sarcini specifice necesare bunei desfdqurfui a concursului.

CAPITOLUL lII Y
inscrierea candidafilor

ART. 11

(1) inscrierea candidalilor se face la sediul spitalului public pentru care se organizeaz1,

concursul, pdnl la data limita stabiliti qi publicatl in anunful de concurs.

(2) in situalia in care nu se inscrie niciun candidat, comisia de concurs va afiga un anunf

in acest sens la sediul gi pe site-ul spitalului.

ART. 12

Dosarul de inscriere trebuie sI contin[ urmitoarele documente:



a) cererea de inscriere la concurs, in care candidatul menfioneaza funclia pentru care
doregte si candideze;

b) copia certificatr pentru conformit ate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate;

c) copia certificat[ pentru conformitate a diplomei de licen!6 sau de master;
d) curriculum vitae in format Europass;

e) adeverinta care atest[ vechimea in specialitatea studiilor;
f) certificat de cazier judiciar sau consimfamdntul expres al candidatului in vederea
solicitlrii extrasului de pe cazierul judiciar;

g) adeverinfa din care rezult6 c[ este apt medic al, fizicai neuropsihic;
h) declarafia pe propria r[spundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul
1989;

i) copie certificat[ pentru conformitate a actelor (certificat de c6s[torie etc.) prin care
candidatul gi-a schimbat numele, dup6 caz;

j) proiectul de management realizat de candidat, conform art.2l,alin. (l), din prezentul
regulament;

k) declaralie pe propria rrspundere din care sE reiasi c6 proiectul de management este
conceput gi realizat integral de c6tre candidat;

l) declarafie pe propria rEspundere c[ in ultimii 3 ani nu a fost constatatdde c6tre
institulia competent[ existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu
privire la candidat;

m) declarafie pe propria rEspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe
documentele depuse la dosarul de inscriere.

ART. 13

(l) Dosarele de inscriere depuse la sediul spitalului pentru care se organizeazd
concursul, vor fi predate secretarului comisiei de concurs pe baza unui proces-verbal.



(2) in termen de 3 zile calendaristice de la data finalizdrii inscrierilor, comisia de

concurs verifica dosarele depuse gi stabilegte pentru fiecare candidat rezultatul, prin

inscrierea menliunii,,Admis" sau,,Respins".

(3) Comisia de concurs public[ in termenul prevlzut la alin. (2) rezultatul verific[rii

dosarelor de inscriere, precum qi grila de punctare a proiectului de management la sediul

instituliei unde se desfEgoard concursul, precum qi la sediul Ei pe site-ul spitalului pentru

care se organizeazi concursul de ocupare a functiei de manager.

(4) Candidalii pot s[ conteste rezultatul verific[rii dosarelor in termen de 24 de ore de la

data afiqirii rezultatelor. Contestafiile se depun la sediul spitalului public. Contestatiile

se solulioneazl. de c6tre comisia de solutionare a contestaliilor, in termen de 48 de ore

de la data expiririi termenului de depunere a acestora. Rezultatul contestafiilor se

afigeaz[ la sediut instituliei unde se desflEoard concursul, precum $i la sediul qi pe site-

ul spitalului.

(5) Concursul este continuat numai de candidalii declarati ,,Admis", dupi solufionarea

constestafiilor, dac6 este cazul.

CAPTTOLUL ry
Desfigurarea co ncursului

A. Proba scrisi

ART. 14

(1) Comisia de concurs elaboreaz6 intrebdrile pentru testul-grill de verificare a

cunoqtintelor in doud variante, cu cel mult 24 de ore inaintea sustinerii probei. Cele

doud variante vor fi sigilate in plicuri, qtampilate qi semnate de cltre membrii comisiei.

(2) Testul-gril[ are caracter eliminatoriu gi se desfEgoard pe durata a doud ore.

(3) Testul-gritd se elaboreazd de citre comisia de concurs in doui variante 9i confine 40

de intrebari, cu unul sau doud rSspunsuri corecte, aranjate aleatoriu pebaza bibliografiei

pentru concurs. Punctajul se acordd numai pentru intreblrile la care rdspunsul confine

doar varianta/variantele corect[/corecte. Fiecare intrebare va fi notat6 cu 0,25 puncte.



ART. 15

(l) Testul-gril6 exrras de c[tre
pregedintelui comisiei de concurs,

candidafilor inscrigi la concurs.

unul dintre candidafi se muttiplicd in prezenla

intr'un numdr de exemplare dublu faf6 de numdrul

(2) Persoanele care au participat Ia multiplicarea testului-grill extras nu pot str
pirlseasca spafiile in care s-a desfEgurat aceasta activitate p6n[ la inceperea probei.
ART. 16

(l) se interzice candidafilor s5 defin6 asupra lor pe timpul desfdgurarii probei scrise
orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum gi
orice mijloc electronic de comunicare. Nerespectarea acestor dispozilii duce Ia
eliminarea din sal6 a candidatului, indiferent daci materiale interzise au fost sau nu
folosite' DacS' se constat6 incrlcarea acestor dispozilii comisia de concurs va menfiona
,,Fraud6" pe lucrare, va elimina candidaful din sal[ qi va consemna cele intamplate in
procesul-verbal.

(2) cu 15 minute inainte de inceperea concursului candidalii nu mai au voie s6
plrtrseascd sala de concurs.

(3) Candidafii pot preda lucrarea comisiei de concurs qi s6 parrseasctr sala dupl
minimum 30 de minute de la primirea testelor-gril[.
(4) Pentru rezolvarea testului-grilE candidalii folosesc numai pasttr de culoare albashd.
orice alti culoare dec6t cea albastrd este interzis[, fiind considerat[ semn distinctiv.
(5) orice qtersitur5 sau menfiune fdcut6 pe lucrarea scrisr, alta dec6t incercuirea
variantelor de r6spuns, constituie semn distinctiv qi atrage duptr sine anularea testului-
gril6.

(6) in cantlin care candidalii constat[ cd au gregit completarea testului-gril[ au dreptul
sd solicite un nou formular de test-gril6, acesta fiind singurul formular pe care il mai pot
solicita,

(7) candidatul are obligalia de a preda comisiei de concurs lucrarea scris6 la expirarea
timpului alocat probei scrise, respectiv dou[ ore de la inceperea acesteia. in situafia in



care candidatul refuzdsa predea lucrarea in termenul stabilit, lucrarea nu va fi notatS, se

va specifica pe lucrare ,,Respins" Ei se va consemna in procesul'verbal motivul

respingerii candidatului.

ART. 17

Notarea testului-grila se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii

comisiei de concurs gi semnat de cdtre aceEtia. Punctajul maxim este de l0 puncte,

corespunzitor notei 10.

(l) Baremul de corectare se afiqeazi la sediul insituliei unde se desfdqoard concursul,

precum qi la sediul spitalului, imediat dup6 terminarea probei scrise.

ART. 18 v
(1) Rezultatul testului-gril[ se afiqeazd a$fi la sediul instituliei unde se desfdqoar[

concursul, precum qi la sediut $i pe site-ul spitalului pentru care se otgaruzeazd

concursul de ocupare a functiei de manager, in termen de 24 de ore de [a finalizarea

probei.

(2) Candidatii care au oblinut la testul-gril[ de verificare a cunogtintelor o not[ mai mic[

de 7,00 sunt declaraii respingi qi nu pot continua concursul.

(3) Candidafii au dreptul s[ conteste rezultatul testului-grilI in termen de 24 de ore de la

afiqare. Contestaliile se depun la sediul spitalului public.

(4) Contestaliile se solutio neazd. de cltre comisia de solutionare a contestatiilor, in

termen de 24 de ore de la data expirdrii termenului de depunere a acestora. Rezultatul -
contestafiilor se transmite in scris cltre serviciului RUNOS al spitalului, prin

intermediul secretamlui comisiei pentru a fi afigat la sediul instituiiei unde se desfEqoar6

concursul, precum qi la sediul $i pe site-ul spitalului pentru care se organizeazd

concursul de ocupare a functiei de manager.

10



B. Proba orall
ART. 19

Suslinerea probei orale se desfdgoar6 in ziua stabilitd menlionatd in anunful de concurs
qi const[ in prezentarea de cdtre candidat a proiecturui de management.
ART. 20

(l) Proiectul de management reflecti modul in care candidatul analizea zd" gipropune
solulii de rezolvare a temei alese.

(2) La data gi ora prevdzute in anunlul de concurs, candidafii interesati pot efectua o
vizitd in cadrul spitalului sub indrumarea directorului medical al unitafii sanitare. cu
ocaziavizitei se va asigura tratamentul egal gi nediscriminatoriu al tuturor candidafilor.
(3) Tema aleasi de candidat pentru proiectul de management vizeazdspitalul public
pentru care candideaza' Informafiile necesare pentru rcalizarcaproiectului trebuie s6 fie
libere la publicare gi oblinute in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
$)La cererea scrisa a candidafilor, spitalul public pentru care se organizeaz6 concursul

de ocupare a functiei de manager, persoana fizicd, are obligalia s[ pun[ la dispozitia
candidafilor, in maximum trei zile lucrrtoare de la data solicitarii, copii dup[: bugetul de
venituri gi cheltuieli aprobat, structura organizatorica aprobat[, structura de personal a
unititii sanitare, aflate in vigoare la data solicit[rii, precum gi alte informafii de interes
public necesare elabor,rii proiecturui de management.

ART.2I

(l) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizeazd
individual de citre acesta din temele prevrzute in Anexa nr. I la prezentul regulament gi
se dezvoltd intr-un volum de maximum 20 pagini la care se pot ad[uga anexe, dupd caz,
tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New Roman, spaliere la un r6nd.
Proiectele care nu respectr oricare dintre cerinlele impuse vor fi declarate respinse.
(2) suslinerea proiectului de management se face in prenul comisiei de concurs, pe
durata a maximum Z0 minute. Candidatul va pre zenta proiectul gi va rEspunde
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intreb6rilor din partea membrilor comisiei de concurs. Aceasta durati poate fi prelungitE

de c6tre prepedintele comisiei de concurs, in cazulin care se pun intrebdri suplimentare'

(3) Fiecare proiect este notat cu maximum 10 puncte, conform grilei stabilite de c6tre

comisia de concurs, in baza modelului-cadru prev[zut in Anexa nr' 3 la prezentul

regulament. Nota finala, cu dou6 zecimale, este media aritmetica a notelor acordate de

frecare evaluator.

(a) tn cazul in care exist6 diferenle mai

membrii comisiei de concurs, preqedintele

de management.

CAPITOLUL V

Dispozi{ii finale

ART.22

(1) Media finall a fiecdrui candidat este media aritmetica a notelor obfinute [a proba

scris6 qi proba orald, calculatd cu dou6 zecimale'

(Z) tn baza mediilor finale se intocmeqte, in ordine descresc6toare, clasamentul

candidalilor inscriEi la concurs'

(3) in cazur in care exista medii egare, departajarea candidafilor se face dup6 nota

oblinuta la tesrut-gril6, iar la menfinerea egalitalii, dup6 nota oblinuti la proba oral6'

ART.23

(1) comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 24 de ore de la v

finarizarea concursului, prin pubricare pe site-ur spitalului pentru care s-a orgarizat

concursul qi ahqare la sediul acestuia'

(2) Candidaiii au dreptul s6 conteste rezultatul final al concursului, in termen de 24 de

ore de la data afigarii. contestatiile se depun la sediul spitalului public qi vor fi

solulionate in termen de 4g de ore de ta data expirarii termenului de depunere, de crtre

comisia de solulionare a contestatiilor. Rezultatul contestaliilor se transmite in scris

cdtre serviciului RUNos at spitalului, prin intermediul secretarului comisiei, pentru a fi

mari de un punct intre notele acordate de

reverifltc[ 9i stabileqte punctajul proiectului
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afigat la sediul instituliei unde se desfdgoar[ concursul, precum
spitalului.

ART.24

qi la sediul 9i pe site-ul

(l) in ternen de 48 de ore de la finalizarea concursului gi rezorvarea contestafiilor,
preEedintele comisiei de concurs inainteazd consiliului de Administra{ie al spitalului
public care a publicat funclia de tnanager la concurs, procesul-verbal cu rezultatele
concursului, semnat pe fiecare pagin6.

(2) consiliul de Administrafie al spitalului care a publicat anunful de concurs valideazd
rezultatele concursului 9i inainteazd procesul-verbal consiliului Judefean Argeq in
vederea erniterii dispoziliei de numire pentru persoana varidatd.
(3) Dosarele de inscriere, lucrdrile scrise ale candidatilor, precum gi toate documentele
intocnrite penttu otganizarea gi desfEqurarea concursului se predau pe bazd,de proces-
verbal' de cdtre secretarul comisiei de concurs, serviciului RUN6S qi se pdstreazd de
cdtre spitalul public care a organizat concursul, conform prevederilor legale in vigoare.
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Anexa nr. I la Regulament

TEME

propuse pentru Proiectul de management

f . imbunitdiirea structurii gi organizirii spitalului;

2. Siguranla qi satisfactia pacientului;

3. imbun6tilirea managementului resurselor umane;

4. Evaluarea serviciilor de s6nitate furnizate de spital; v
5. Analiza situaliei economico - financiate a spitalului;

6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitElii;

7. Strategia managementului in domeniul achiziliilor;

8. Strategia managementului in activitatea de investi{ii;

9. Fundamentarea bugetului de venituri gi cheltuieli in vederea eficientizdrii activitIlii

spitalului;

10. planificarea qi organizarea serviciilor de sdnEtate la nivelul spitalului.

v
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Anexa nr. 2 laRegulament

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcliei de manager, persoanr fizictr, din

spitalele publice

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI
1' constitutia Romdniei, Titlul II: Drepturile, libertalile gi indatoririle fundamentale;
2' Legea nr' 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modific6rile
complettrrile ulterioare;

3. Legea w.273/2006 privind finan{ele publice locale, cu modific,rile
ulterioare;

4' o'M'S ' nr' 921/2006 pentru stabilirea atribufiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;

5' Legea nr' 346/2002 privind accidentele de munc[ gi bolile profesionale, repub lica*,,
cu modificlrile gi completlrile ulterioare;

6' Legea nr' 53/2003 - codul muncii, republicat[, cu modifictrrile gi complettrrile
ulterioare;

7' Legea nr' 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificlrile gi complettrrile
ulterioare;

8' H'G' nr' 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicx/acordului-cadru
din Legea nr' 9812016 privind achiziliile publice, cu modifictuile gi completirile
ulterioare;

9' o'G' nr' ll9/1999 privind controlul intern gi controlul financiar -preventiv,
republicatd, cu modificErile gi completErile ulterioare;

qi

gi complet6rile
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10. Ordinut Secretariatului General al Guvernului nr' 600/2018 privind aprobarea

codului controlului intern managerial al entitalilor publice;

11. H.G. r)r. 69612021 pentru aprobarea pachetelor de servicii 9i a contractului-cadru

care reglementeazd condiliile acord[rii asisten{ei medicale, a medicamentelor qi a

dispozitivelor medicale, tehnologiilor qi a dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de

asigur6ri sociale de s6n6tate pentru anii z0zl-zozz, cu modificdrile qi complet5rile

ulterioare;

12. O.M.S. nr. 1068 l2l2l privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul

2021 aHot6r6rii Guvemului nr. 6961202l pentru aprobarea pachetelor de servicii 9i a

Contractului-cadru care reglementeazd, condiliile acord[rii asistentei medicale, a

medicamentelor qi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor Ei a dispozitivelor asistive io -

cadrul sistemului de asigurari sociale de sin[tate pentru anii 2021'2022, cu modificdrile

gi completdrile ulterioare;

13. O.M.S . m.9l4l1006,privind aprobarea Normelor privind oblinerea autorizatiei de

funclionare a spitalelor, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

14. O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire qi

limitare a infec{iilor asociate asistentei medicale in unitfilile sanitare;

15. O.M.S. nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de

management qi a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului

public, cu modific6rile 9i complet6rile ulterioare; Y

16. O.M.S . nr. l224l2llo privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta

medicala spitaliceasca, precum qi pentru modificarea qi completarea o'M's'

nr. 177812006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modific[rile Ei

completirile ulterioare;

11. O.M.S. nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din

unitalile sanitare cu Paturi;

18. Legea nr.4612003 drepturilor pacientului, cu modific[rile qi complet[rile ulterioare;
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19' Legea nr' 30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modific[rile qi
complet[rile ulterioare;

20' Legea nr' 185/2017 privind asigurarea calitalii in sistemul de s6n[tate, cu
modificdrile Ei completlrile ulterioare;

2I' o'M's ' nr' 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc6,
organizarea 9i efectuarea gdrzilor in unitalile publice din sectorul sanitar, actualizat, cu
modificirile gi complettrrile ulterioare.

22' o'M's' nr' 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare
funclie de competenf6;

23' o'M'S' nr' 323/2011 privind aprobarea metodologiei gi a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor in funclie de competenfa, cu modificarile gi
complet[rile ulterioare;

25' o'M'S ' nr' 44612017 privind aprobarea standardelor, procedurii qi metodologiei de
evaluare qi acreditare a spitalelor;

26' Hot[rarea nr' 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
locurilor de munc6, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru
condilii de muncr previzut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plEtit din fonduri publice, precum gi a condifiilor de acordare a
acestuia, pentru familia ocupalional5 de functii bugetare ,,s6n6tate gi asistenlr sociali,',
cu modific6rile qi completirile ulterioare;

27'Legea w' 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
modific6rile gi completErile ulterioare;

28' o'M's' nr' 1384/2olo privind aprobarea modelului-cadru al contractului de
management gi a listei indicatorilor de performanftr a activit5{ii managerului spitalului
public, cu modificirile gi completlrile ulterioare;

29' o'M's ' w' 32012007 privind aprobarea conlinutului contractului de administrare a
secfiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificfuile
gi completlrile ulterioare.

a spitalelor in
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B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANTTAR

1. $coala Nafionala de Slndtate Publicd qi Management Sanitar - Managementul

spitalului, editura Public H Press, 2A06, Bucureqti.

v

-
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Anexa nr. 3 la Regulament

Model-cadru de grild generald de evaluare a proiectului de management

l. Descrierea situaliei actuale a spitalului

2' Analiza swor a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunit6{i, amenint[ri)
3. Identificarea problemelor critice

4' seleclionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii f6cute
5' Dezvoltarcaproiectului de management pentru problema prioritara identificatd /
problemele prioritare identifi cate

a) Scop

b) Obiective

c) Activitdli

- definire

- incadrare in timp - grafic Gantt

- resurse necesare _ umane, materiale, financiare

- responsabiliteti

d) Rezultate agteptate

e) Indicatori - evaluare, monitoizare
,a I Cunoagterea legislaliei relevante
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