
^R0RilANlA

JUDETUL HUNEDOARA

coNSlLruL JUDETEAN

PRE$EDINTE

DlsPozlTIA NR."ir1 /2019

privind aprobarea Normelor de organizare qi desfdgurare a concursului/examenului pentru

selec{ionarea managerilor Ia spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Judetean

Hunedoara

PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA;

Av6nd in vedere referatul nr.1032123.01.2019 al Compartimentului managementul

unit5filor de asisten[E medicali din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judefean

Hunedoara;
Conform Ordinului Ministerului Sdnata[ii nr. 152012016 privind aprobarea

Regulamentului de organizare gi desfigurare a concursului pentru ocuparea func[iei de

manager persoani fizica din spitalele publice din re[eaua proprie a Ministerului Sanatatii;

ln conformitate cu prevederile art. 177 alin,1 din Legea nr.95/2006 privind reforma in

domeni^ul sdnit6!ii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
ln temeiul dispozitiilor art.106 alin,1 din Legea administratiei publice locale nr,21512001,

republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare;

DISPUNE:

Art,1 Se aprobi Normele de organizare gi desfagurare a concursuluiiexamenului pentru

seleclionarea managerilor la spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Judetean
Hunedoara, conform Anexei la prezenta;

Art.z. incepdnd cu data prezentei se abrog6 Dispozilia nr. 350/2017 gi Dispozi[ia
nr.22712018 a Pregedintelui Consiliului Jude[ean Hunedoara privind aprobarea Normelor de
organizare gi desfagurare a concursului/exemenului pentru selecfionarea managerilor la

spitalele aflate in subordinea Consiliului Jude{ean Hunedoara;
Art.3. Prezenta se comunicl spitalelor din subordinea Consiliului Judetean Hunedoara

prin grija Serviciului administralie publicd locali, relatii publice, AIOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara.

Art.4. Prezenta poate fi contestatd in termenul gi condi{iile Legii nr.55412004 a

contenciosului administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

PRE$EDINTE,

Bobora Mircea Flaviu

Deva, la ,)!i t't;? 2919
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AVIZAT:
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ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

coNSrLruL JUDETEAN
COMPARTI M E NTU L MANAG EM ENTU L U NITATI LOR DE ASISTENTA MEDICALA

Nr. 1032/23.01.2019

REFERAT
privind aprobarea Normelor de organizare gi desf5gurare a concursului/examenului pentru

selecfionarea managerilor la spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Jude[ean

Hunedoara

Urmare aplicdrii strategiei de descenlralizare in sistemul de sinatate, ce vizeaza
transferul ansamblului de atributii gi competente exercitate de Ministerul Sanata[ii cdtre

autoriti[ile administratiei publice locale, prin Hotdr6rea nr, 7512010 a Consiliului Jude[ean

Hunedoara, Spitalul Jude{ean de Urgenli Deva, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad gi

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu au fost preluate de cdtre Consiliul Jude[ean Hunedoara.

Normele de organizare gi desfdgurare a concursului/examenului pentru seleclionarea
managerilor la spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Judefean Hunedoara au fost
aprobate prin Dispozi[ia nr.35012017 a Pregedintelui Consiliului Judetean Hunedoara cu

modificirile gi completdrile ulterioare,

Regulamentul de concurs pentru ocuparea functiei de manager persoani fizica din

spitalele publice din re[eaua proprie a Ministerului Sdndtdlii s-a stabilit conform Ordinului

Ministerului Sanata[ii nr. 152012016 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi

desfigurare a concursului pentru ocuparea funcliei de manager persoani fizicd din spitalele
publice din re[eaua proprie a Ministerului Sindtdtii, iar potrivit art.2 al aceluiaqi act normativ acest
regulament reprezinti un un regulament-cadru, care poate fi modificat gi/sau completat de cdtre

conducerea ministerelor gi institu{iilor cu re[ea sanitari proprie, urmdnd a fi aprobat prin act

administrativ emis de cdtre acestea,

Potrivit ar1,.177 alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sdndtdtii

republicatd cu modificirile 9i completarile ulterioare, consiliul de administralie organizeaza
concurs pentru selec{ionarea managerului, potrivit normelor aprobate prin act administrativ al

pregedintelui consiliului jude{ean.

ln acest sens, propunem Preqedintelui Consiliului Jude{ean Hunedoara emiterea unei

dispozifii privind aprobarea Normelor de organizare gi desfdgurare a concursului/exemenului
pentru selecfionarea managerilor la spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Judefean

Hunedoara,
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CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL

uNrrATrLoR DE ASTSTENTA MEDICALA

Anexd la Dispozilia Pregedintelui

Consiliului Judetean Huneodara

Nr' /ci3 /2619

NORMELE

de organizare gi desfigurare a concursului
pentru ocuparea funcliei de manager persoani fizici

din spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Hunedoara

CAP. I

Dispozi[ii generale

ART.1
(1) Ocuparea funcliei de manager din spitalele publice aflate in subordinea

Consiliului Judefean Hunedoara se face prin concurs, la care au acces persoane fizice

care intrunesc cumulativ urmitoarele condi[ii:

a) cunosc limba romdnd, scris givorbit;
b) sunt absolventi ai unei institulii de invi[imdnt superior medical, economico-

financiar sau juridic;

c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfeclionare in management sau

management sanitar, agreate de Ministerul Sanatd[ii gi stabilite prin ordin al ministrului

sdnitd[ii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar,

economic ori administrativ organizat intr-o institufie de inv5[dmAnt superior acreditat5,
potrivit legii;

d) au cel pu[in 2 ani vechime in posturi prevdzute cu studii universitare de lungd

duratd, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru sdvOrgirea unei infrac[iuni comise cu intentie, cu

excep[ia situa[ieiin care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic ai neuropsihic);
g) nu au implinit vdrsta standard de pensionare, conform legii.

(2) Concursul pentru ocuparea funcliei de manager din cadrul spitalelor publice se

organizeazi de cdtre consiliul de administratie al spitalului public respectiv gi se

desfdgoard la nivelul acestuia, cu respectarea prezentelor norme.

(3) Nu pot candida la concursul de ocupare a func[iei de manager membrii

consiliului de administra[ie al spitalului public care organizeazd concursul,

ART.2
Consiliul de administralie al spitalului public adopti o decizie privind componen[a

comisiei de concurs gi a comisiei de solu[ionare a contesta[iilor cu cel pulin 30 de zile

inainte de data-limitd de depunere a dosarelor de inscriere Ia concurs.



ART. 3

(1) Concursul se desfigoard in doud etape, dupd cum urmeazd:

a) etapa de verificare a indeplinirii de citre candidali a condiliilor stabilite in anun[ul

de concurs, etapd eliminatorie;

b) eJapa de suslinere publici gi de evaluare a proiectului de management.

(2) [n urma verificirii indeplinirii de catre candida(i a condi[illor stabilite in anun(ul

de concurs, candida[ii sunt declarali admigi sau respingi, putind participa la etapa de

sus[inere publici gi de evaluare a proiectului de management doar candida[ii declarali
admigi.

ART,4
(1) Punctajul maxim aferent probei de sustinere publicd gi de evaluare a proiectului

de management este de 10 puncte, corespunzdtor notei 10,00.

(2) Nota finala minimi de promovare a concursului este 7,00.
(3) Dupi finalizarea etapelor de concurs se intocmegte, in ordine descrescdtoare,

clasificarea candidatilor care au promovat concursul.
(a) Se declari admis candidatul care s-a clasat pe primul loc in urma sus[inerii

concursului pentru ocuparea functiei de manager al spitalului public pentru care a

concurat,

ART.5
(1) Consiliul de administralie al spitalului public afigeaza la sediul spitalului gi

publici pe pagina de internet a spitalului, in Monitorul Oficial partea a lll- a, pe porlalul

posturi.gov.ro gi intr-un cotidian de larga circula{ie jude{eana anunlul de concurs, cu cel

pu[in 30 de zile inainte de data-limitd de depunere a dosarelor de inscriere la concurs.

(2)Anuntul de concurs cuprinde:

a) denumirea func[iei scoase Ia concurs;

b) Iocul gi perioada de desfdgurure a concursului, inclusiv ziua gi ora la care se va

desfSgura proba constdnd in suslinerea publici a proiectului de management;

c) Iocul gi perioada de inscriere;
d) con(inutul dosarului de inscriere;
e) data gi ora la care candida[ii interesa[i pot vizita spitalul;

f) adresa de e-mail Ia care orice persoand poate si igi manifeste intenlia de a

padicipa la sus[inerea publici a proiectului de management gi poate adresa intrebdri
candidatilor in legaturd cu proiectul de management gi termenul-limita pdnd la care pot fi

transmise solicitdrile de padicipare gi eventuale intrebari.
(3) Bibliografia con[indnd legislatia specifici activitdtii spitalului public Ai lucrdrile de

specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul

cdreia pot fi adresate intrebdri cu ocazia suslinerii publice a proiectului de management

se stabilegte de cdtre comisia de concurs gi se publici impreuni cu anuntul de concurs,

Comisia de concurs va asigura punerea la dispozitia candida[ilor a bibliografiei constand

in lucrdri de specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar in

format electronic pentru a permite accesul tuturor candidatilor la aceste materiale

bibliografice,



CAP II

Organizarea concursului pentru ocuparea func[iei de manager persoani fizicd

ART.6
(1) Comisia de concurs este formatd din pregedinte, 2 membrigi un secretar, numi(i

de citre consiliul de administra{ie al spitalului, Secretarul este numit din cadrul membrilor

consiliului de administralie gi nu are drept de vot gi notare a candida[ilor.

(2) Pregedintele comisiei de concurs este pregedintele consiliului de administratie al

spitalului. Ceilal(i 2 membri cu drept de vot gi notare din cadrul comisiei de concurs sunt

numi(i de cdtre consiliul de administra[ie dintre persoane din cadrul consiliului de

administra(ie sau din afara acestuia, avAnd experien[5 de minimum 3 ani ca manager de

spital sau avdnd calitatea de cadru didactic universitar in specialitatea management sau

sdnitate publici gi management.

(3) Reprezentantul ales al asocialiilor de pacienti din cadrul consiliului de etici al

spitalului unde se organizeazd concursul are calitatea de observator fdrd drept de vot gi

notare in cadrul comisiei de concurs, insd are dreptul de a adresa intrebdri candida[ilor.
(4) Comisia de solu[ionare a contestatiilor este formati din pregedinte, 2 membri gi

un secretar. Secretarul nu are drept de vot.
(5) Pregedintele comisiei de solulionare a contestatiilor este un membru al

consiliului de administra[ie al spitalului. Ceilal[i 2 membri sunt persoane avdnd experienli
de minimum 3 ani ca manager de spital sau avdnd calitatea de cadru didactic universitar
in specialitatea management sau sinitate publica gi management.

(6) Nu pot face parle din comisia de concurs gi din comisia de solu{ionare a
contestatiilor persoanele care au so(/solie, rude sau afini p6ni la gradul al lV-lea inclusiv

in randul candidatilor sau aflate in raporluri cu caracter patrimonial cu oricare dintre

candida[i.
(7) ln termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de inscriere la concurs, fiecare

dintre membrii comisiei de concurs gi ai comisiei de solulionare a contestatiilor va da o
declara[ie de impa(ialitate din care si rezulte cd nu se afl6 in niciuna dintre situa[iile
prevdzute la alin. (6) raportat la candida[ii inscrigi la concurs, precum gi o declaratie de
confidenlialitate.

ART.7
(1) Consiliul de administralie al spitalului public pune la dispozi[ia comisiei de

concurs mijloacele birotice necesare desfagurarii concursului, ia mdsurile necesare
asigurdrii securitdtii informa[iilor pe toata perioada acestuia gi asiguri buna desfigurare
a probei const6nd in suslinerea publica a proiectului de management, prin intermediul
personalului de pazd gi proteclie al spitalului.

(2) Membrii comisiei de concurs poar15 intreaga rdspundere pentru asigurarea

legalitd[ii gi corectitudinii in ceea ce privegte evaluarea candida[ilor, asigurarea ganselor

egale pentru acegtia, securitatea conlinutului probelor de evaluare gi a documentelor
elaborate de comisie,



(3) Pregedintele comisiei de concurs stabilegte atribulii suplimentare pentru

membrii comisiei de concurs, dacd apreciazd ca fiind necesare pentru o mai bund

desfdgurare a concursului,

ART.8
Comisia de concurs are in principal urmitoarele atribu[ii:

a) stabilirea bibliografiei de concurs conform prevederilor ar1. 5 alin. (3);

b) analizarea gi verificarea dosarelor de inscriere a candida[ilor,

c)intocmirea listei candida[ilor admigi pentru a pafticipa la concurs;

d) instruirea candidalilor inainte de inceperea probei de evaluare privind regulile

desfigurdrii concursului;

e) organizarea probei de evaluare constAnd in suslinerea publici gi evaluarea

proiectului de management;

f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativd a probei de

evaluare gi pentru finalizarea concursului, inclusiv planul intrebdrilor urmdnd a fi

adresate;
g) publicarea proiectelor de management ale candidalilor pe pagina de internet a

spitalului cu cel pulin 5 zile inainte de data sus[inerii publice conform ar1. 13 alin. (6), cu

asigurarea protectiei datelor cu caracter personal ale candidatilor, conform legii;

h) evaluarea 9i notarea candida[ilor;

i) stabilirea clasificdrii candida[ilor in func[ie de notele ob[inute;
j) transmiterea in scris citre depaftamentul de resurse umane a spitalului, prin

intermediul secretarului comisiei, a rezultatelor concursului, pentru a fi afigate la sediul

spitalului gi publicate pe pagina de internet a spitalului;

k) inregistrarea contesta[iilor candidalilor gi predarea acestora, pebazd de proces-

verbal, comisiei desemnate pentru solutionarea contestaliilor;

l) daca este cazul, punerea la dispozitia comisiei de solu[ionare a contestatiilor a

tuturor documentelor necesare in vederea analizirii gi solu[ionirii acestora;

m) inaintarea rezultatelor finale ale concursului citre consiliul de administra(ie,

ART,9
(1) Comisia de solu[ionare a contestaliilor are in principal urmitoarele atribu[ii:

a) solu[ioneazd contesta[iile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificarii

dosarelor candida[ilor;

b) solu[ioneazi contestatiile depuse de candida[i cu privire la notarea probei

constAnd in sus[inerea publicd 9i evaluarea proiectului de management;

c) transmite rezultatele contestatiilor, prin intermediul secretarului comisiei de

concurs, cdtre deparlamentul de resurse umane a spitalului, pentru a fi comunicate

candidalilor.
(2) Deciziile comisiei de solu[ionare a contesta[iilor sunt definitive gi sunt aduse la

cunogtinta contestatarului prin afigare la sediul spitalului public Ai prin publicare pe

pagina de internet a spitalului, in termen de maximum 24 de ore de Ia solu[ionarea

contesta[iilor.
(3) Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestaliei se poate adresa

instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.



ART, 10

Secretarul fiecdrei comisii are, in principal, urmdtoarele atribu[ii:

a) urmdregte respectarea normelor cu privire la organizarea 9i desfdgurarea

concursului;
b) redacteazi gi semneaza intreaga documenta[ie privind activitatea specificd a

comisiei din care face pafte, inclusiv procesele-verbale ale fiecdrei gedin[e de lucru a

comisiei;

c) intocmegte lista de parlicipare a persoanelor interesate la sustinerea publicd a

proiectului de management;

d) indeplinegte orice sarcini specifice necesare bunei desfaguriri a concursului.

CAP III

inscrierea candida[ilor

ART,11
inscrierea candidalilor se face la sediul spitalului public unde se organizeaza

concursul pAni Ia data-limiti stabilita in anun[ul de concurs.

ART. 12

Dosarul de inscriere trebuie sd con[ind in principal urmitoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul men[ioneazd functia pentru

care doregte si candideze;

b) copia cedificati pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate;

c) copia cerlificata pentru conformitate a diplomei de licen[a sau echivalente;

d) copia ceftificatd pentru conformitate a documentelor care atesti absolvirea

cursurilor de perfec[ionare in management sau management sanitar prevazute la art. 1

alin, (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctoratin management sanitar, economic
sau administrativ, organizat intr-o institulie de inva[dmAnt superior acreditatd, potrivit

legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinla care atestd vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durati
sau copie certificati pentru conformitate a carnetului de muncd;

g) cazierul judiciar sau declara[ia candidatului prin care acesta igi exprimi
consim[amAntul pentru ob[inerea extrasului de pe cazierul judiciar de cdtre comisia de

concurs conform Legii nr, 29012004 privind cazieruljudiciar, republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;

h) adeverin(a din care rezultd cd este apt medical,fizic Ai neuropsihic;

i) declara[ia pe propria rispundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de

anul 1989;
j) copie certificati pentru conformitate a actelor (cefiificat de cdsdtorie etc.) prin

care candidatul gi-a schimbat numele, dupd caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declara[ie pe propria rispundere a candidatului cd proiectul de management este

conceput gi realizat integral de cdtre candidat;



m) declaralie pe propria rispundere cd in ultimii 3 ani nu a fost constatatd de cdtre

institu(ia competentd existen(a conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu

privire la candidat;

n) declara[ie pe propria rispundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de

pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

ART. 13

(1) in termen de 3 zile de la data finalizdrii inscrierilor, comisia de concurs verifica

dosarele depuse gi stabilegte pentru fiecare candidat rezultatul "admis" sau "respins" gi

face publice rezultatele verificdrii dosarelor.
(2) Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere se afigeazi la sediul spitalului public

care organizeazd concursul de ocupare a functiei de manager gi concomitent se publici
pe pagina de internet a acestuia.

(3) Candida{ii pot si conteste acest rezultat in termen de 24 de ore de la data
publicarii rezu ltatelor,

(4) Contestaliile se solu[ioneazi de comisia de solu[ionare a contestaliilor, in
termen de 48 de ore de la data expiririi termenului de depunere a acestora.

(5) Concursul este continuat numai de candida[ii declarali "admis", dupd

solu[ionarea contestatiilor in condiliile alin, (4).

(6) Cu cel pu{in 5 zile inainte de data desfdguririi probei constdnd in sus[inerea
publici a proiectului de management, comisia de concurs va publica concomitent pe

pagina de internet a spitalului proiectele de management depuse de toti candida[ii
declara[i admigi in urma finalizirii probei de verificare a dosarelor de inscriere, cu

asigurarea protec[iei datelor cu caracter personal ale candidatilor, conform legii.

CAP. IV
Desfdgurarea concursului

ART, 14

(1)Suslinerea publici a proiectului de management de cdtre candida[i va avea loc

la data previzutd in anuntul de concurs, dar nu mai tdrziu de 15 zile de la data-limitl de

depunere a dosarelor de inscriere la concurs.
(2) Proiectul de management trebuie si evidentieze modul in care candidatul

analizeazd gi propune solutii de rezolvare a temei de concurs,
(3) Tema aleasd de candidat pentru proiectul de management face referire la

spitalul public pentru care candideazd gi problemele concrete ale acestuia. Informatiile

necesare pentru realizarea proiectului trebuie sd fie accesibile candida[ilor 9i obtinute in

conformitate cu prevederile legale in vigoare,

(a) La cererea candida[ilor, spitalul public care organizeazit concursul de ocupare a

functiei de manager are obligalia sd puni la dispozi[ia acestora, in maximum 3 zile de la
data solicitdrii, copii ale bugetului de venituri gi cheltuieli aprobat, structura organizatorici
aprobatd gi structura de personal ale unitatii sanitare, aflate in vigoare la data solicitarii,

precum gi orice alte documente sau informa{ii necesare in vederea intocmirii proiectului

de management, cu exceptia acelor informa(ii sau documente care nu pot face obiectul

divulgdrii in temeiul legii.



(5) La data gi ora prevdzute in anun[ul de concurs, candida[ii interesa[i vor putea

efectua o vizitd in cadrul spitalului sub indrurnarea directorului medical al spitalului pentru

a se informa cu privire la problemele de la fa[a locului. Cu ocazia vizitei se va asigura

tratamentul egal gi nediscriminatoriu al tuturor candida[ilor.

ART. 15

(1)Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmitoarea
listi de 5 teme, care va fi adaptatd la problemele spitalului care organizeazd concursul:

a) planificarea gi organizarea seruiciilor de sinitate la nivelul spitalului;

b) siguran[a 9i satisfac[ia pacientului;

c) managementul calitatii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;

e) performanla clinici gi financiard a activititilor spitalului.
(2) Proiectul se realizeazd individual de cdtre candidat gi se dezvoltd intr-un volum

de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New

Roman, mdrimea 12, spa[iere la un rdnd.
ART. 16

(1) Susfinerea proiectului de management se face in plenul comisiei de concurs, in
gedin{6 publicd, la data gi localia indicate in anuntul de concurs.

(2) Sus[inerea publici a proiectului de management de cdtre candidati se va

efectua in ordine alfabeticd, La sustinerea publici a proiectului de management de cdtre

un candidat nu au dreptul sd asiste ceilalli candida[i.
(3) La sustinerea proiectului de management poate parlicipa mass-media, precum

gi orice persoana care gi-a manifestat inten[ia de a parlicipa prin transmiterea unui e-mail

Ia adresa men[ionati in anunlul de concurs, cu precizarea numelui 9i prenumelui

persoanei interesate, iar intenlia de participare a fost confirmata de comisia de concurs

cu cel putin 24 de ore inainte de data susiinerii publice a proiectului de management,

Confirmarea de pafticipare se va efectua in ordinea cronologici a solicitirilor, in termen

de maximum 24 de ore de la data primirii solicitdrii de pafticipare.

(a) in vederea desfigurdrii in condilii optime a probei de concurs, consiliul de

administra[ie va pune la dispozi[ie pentru sus(inerea publicd a proiectelor de

management o sald adecvatd la nivelul spitalului in rapod cu numirul de candida[i gi de
persoane pafticipante la sus{inerea publici, Sala pusi la dispozi[ie va trebui sa permitl
pafiiciparea la sus[inerea publicd a proiectului de management a persoanelor care gi-au

manifestat inten[ia de pafticipare conform alin. (3), in limita capaciti(ii sdlilor disponibile
la nivelul spitalului, precum giinregistrarea audiovideo a probei.

(5) in baza e-mailurilor primite, secretarul comisiei de concurs va intocmi o Iistd de

participare la sus[inerea publici a proiectului de management, Accesul in sala unde are

Ioc sus[inerea va fi limitat la persoanele a cdror intentie de participare a fost confirmatd

de comisia de concurs conform alin. (3) giigi dovedesc identitatea,

(6) Persoanele care iau parle la sus[inerea proiectului de management sunt

obligate si aibi o pudare cuviincioas5. Pregedintele comisiei de concurs poate sd

decida indepdrlarea din sald de citre personalul de pazi gi protec[ie al spitalului a

persoanelor care tulburi buna desfd$urare a concursului.



ART. 17

(1) in cadrul sus{inerii proiectului de management, candidatul va prezenta, mai

intAi, pe durata de maximum 20 de minute, proiectul de management intocmit gi apoi va

rdspunde intrebdrilor din parlea membrilor comisiei de concurs gi intrebdrilor transmise

din partea persoanelor conform alin. (6).

(2) Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru rispunsul la intrebdri pentru

fiecare candidat, Aceasti durati poate fi suplimentati de pregedintele comisiei de

concurs in cazul in care sunt necesare intrebiri sau limuriri suplimentare din padea

candida[ilor, cu respectarea principiului tratamentului egal 9i nediscriminatoriu al

candida[ilor, dar nu mai mult de '15 minute. in misura in care existS, 3 dintre intrebiri
provin din parlea oricarei persoane, cu respectarea prevederilor alin, (6), (B) gi (9), iar

restulintrebdrilor din parlea membrilor comisiei de concurs,

(3) Comisia de concurs va adresa suficiente intrebdri fiecirui candidat pentru a
permite evaluarea proiectului de management conform modelului-cadru de grild generald

de evaluare, prevdzut in anexa nr. 1 care face pafte integrantd din prezentul regulament,
gi a abilitatilor manageriale conform figei de evaluare a abilitd[ilor manageriale, prevdzutd

in anexa nr,2 care face pafie integrantd din prezentul regulament.

(4) Membrii comisiei de concurs pot adresa candidatului urmitoarele categorii de

intrebiri:
a) intrebiri deschise - cu scopul de a atrage mai multe informa(ii de Ia candidat (de

exemplu: Ce pute[i si spuneti despre .....,?);

b) intrebariinchise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situatii (de

exemplu: Ali condus un colectiv de muncS/echipd vreodata?);

c) intrebari tip studiu de caz - cu scopul de a evalua rispunsurile candidatului

asupra unor anumite situalii sau evenimente posibile la nivelul spitalului (de exemplu: in

cazin care nu aveli personal suficient pentru un anumit comparliment, ce alternative de

rezolvare a problemei personalului ave[i?);

d) intrebari de proba - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat
prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori sd revenim la subiectul anterior,

Spuneati c4 ..,.,.,.,),
(5) Comisia de concurs va putea adresa intrebiri din bibliografia publicatd

impreund cu anun[ul de concurs con[inind legislalie specifici activitdtii spitalului public Ai

lucrari de specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar.

Candidalii au dreptul si de[ind asupra lor sursele bibliografice gi sd le consulte in
vederea fundamentdrii rispunsurilor la intrebiri.

(6) Orice persoand poate propune intrebdri pentru candida(i, men[iondnd candidatul

ciruia ii este adresati intrebarea, cu condi(ia ca aceste intrebdri sa aibd legaturd cu

proiectul de management gi sd nu fie o intrebare din categoria celor prevdzute la alin,

(7).

(7) Nu se adreseazi candidatului intrebdri referitoare la opiniile sale politice,

activitatea sindicald, religie, etnie, sex, stare materiali gi origine sociald.
(B) intrebarile prevlzute la alin, (6) vor fi adresate prin e-mail, la adresa prevazuta

in anun[ul de concurs, cu cel pulin 24 de ore inainte de data prevdzutd pentru sus{inerea



publici a proiectului de management, Nu pot fi adresate direct intrebiri de cdtre

persoanele aflate in sala unde se desfSgoard proba de concurs, cu excep[ia membrilor

comisiei de concurs.

(9) in cazul in care existi mai mult de 3 intrebdri din parlea persoanelor interesate

pentru acelagi candidat, cele 3 intrebari vor fi trase la so(i dintre intrebdrile transmise
prin e-mail conform alin, (8). Comisia de concurs va lua in considerare doar intrebdrile

din parlea persoanelor interesate care respecti conditiile de la alin, (7).

(10) ln cazul in care nu existd intrebari din partea persoanelor interesate, toate
intrebarile vor proveni de la membrii comisiei de concurs,

ART. 18

intrebirile gi raspunsurile in legaturd cu sus[inerea proiectului de management se

consemneazi in scris prin grija secretarului comisiei de concurs gi se semneazi de catre

membrii comisiei gi de citre candidat. Proba constdnd in sustinerea publicd 9i evaluarea
proiectului de management se inregistreazd audiovideo, iar figierele rezultate se

inregistreazi pe suporl DVD, care se arhiveazi impreund cu documentele concursului,
ART, 19

Dupd finalizarea probei, fiecare membru al comisiei de concurs preda pregedintelui

comisiei figa privind evaluarea abilita(ilor manageriale, completatd conform modelului
prevazut in anexa nr.2la prezentele norme.

ART.20
(1) in urma suslinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs

stabilesc nota finala ca media aritmetica intre nota acordatd pentru evaluarea proiectului

de management gi nota privind evaluarea abiliti[ilor manageriale ale candidatului.
(2) Nota finala este media aritmetici a notelor acordate de fiecare membru al

comisiei de concurs.
(3) Nota privind evaluarea proiectului de management se acordi in baza aplicarii

modelului-cadru al grilei generale de evaluare, previzut in anexa nr. 1 la prezentele

norme, cu privire la con[inutul proiectului de management gi sus[inerea publicd a
acestuia. Modelul-cadru al grilei generale de evaluare a proiectului de management
poate fi adaptat de cdtre comisia de concurs,

(4) Nota privind evaluarea abilita[ilor manageriale ale candidatului se stabilegte in
baza completarii figei privind evaluarea abiliti[ilor manageriale.

(5) La medii egale, deparlajarea candidalilor se face dupi nota acordatd pentru

evaluarea proiectului de management, iar la mentinerea egalitdtii, dupd experienla
managerial5, aga cum rezultd din curriculum vitae,

ART.21
(1) Rezultatele in urma desfiguririi probei referitoare la susiinerea publicd gi

evaluarea proiectului de management se afigeazi la sediul spitalului care organizeazd
concursul de ocupare a func[iei de manager gi se publicd concomitent pe pagina de
internet a spitalului, in termen de24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candida[ii au dreptul sd conteste rezultatele in termen de 24 de ore de la data
publicarii rezu ltatelor,



(3) Contestaliile se solu[ioneazi de comisia de solu[ionare a contestatiilor in

termen de 48 de ore de la data expiririi termenului de depunere a acestora,

(4) Rezultatele finale ale concursului se afigeazi la sediul spitalului gi se publicd

concomitent pe pagina de internet a spitalului dupi finalizarea perioadei de contesta[ii

sau, dupd caz, dupi solu[ionarea contestaliilor.

CAP, V

Dispozi[ii finale

ARI,22
(1) in termen de 48 de ore de la finalizarea concursului sau, dupi caz, de la

rezolvarea contestatiilor, pregedintele comisiei de concurs inainteazd consiliului de

administra[ie al spitalului procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare
pagini de citre to[i membrii comisiei de concurs,

(2) Consiliul de administratie al spitalului public inainteazd Pregedintelui Consiliului

Jude[ean Hunedoara procesul-verbal cu rezultatele concursului, in vederea emiterii

dispozi[iei de numire in functie pentru persoana desemnati cigtigitoare,
ART.23
(1) Numirea in func[ia de manager al spitalului public se face prin dispozi[ia

pregedintelui Consiliului Judelean Hunedoara, in baza prevederilor Legii nr. 95i2006
privind reforma in domeniul sdndtitii, republicat6, cu modificarile gi completirile
ulterioare.

(2) Managerul numit in conditiile alin, (1) incheie contract de management cu

Consiliul Judetean Hunedoara, potrivit legii, pe o perioada de maximum 4 ani, in baza
prevederilor Legii nr. 95/2006, republicatd, cu modificdrile gi completarile ulterioare,

ARI.24
Dosarele de inscriere la concurs, lucririle scrise ale candidatilor, precum gi toate

documentele intocmite in legdturi cu organizarea gi desfigurarea concursului pentru

func[ia de manager, inclusiv inregistrarea sau consemnarea intreblrilor gi rispunsurilor
aferente sustinerii proiectului de management, se pdstreazi de catre spitalul public care
a organizat concursul, potrivit legii,

PRE$EDINTE,

Bobora Mircea Flaviu

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDETULUI,

Dan Daniel



ANEXA 1

la Normele de organizare gi desfigurare a concursului/examenului pentru seleclia managerilor

la spitalele aflate in subordinea Consiliului Jude{ean Hunedoara

Model-cadru de grili generali de evaluare
a proiectului de management

1, Descrierea situa[iei actuale a spitalului - 'l p
2, Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitd[i, amenin[ari) - 2 p

3. ldentificarea problemelor critice - 0,5 p

4. Selec[ionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegeriifdcute - 0,5 p

5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritari identificatd/problemele
prioritare identificate - 6 p

a)Scop-1p
b) Obiective-1p
c)Activita[i - 1 p

- definire (0,25 p)

- incadrare in timp - grafic Gantt (0,25 p)

- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,25 p)

- responsabilita{i (0,25 p)

d) Rezultate agteptate - 1 p

e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 1 p

f) Cunoagterea legislatiei relevante - '1 p I



ANEXA 2
la Normele de organizare gi desfigurare a concursului/examenului pentru selec(ionarea

managerilor la spitalele aflate in subordinea Consiliului Judefean Hunedoara

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Unitatea sanitard
COMISIA DE CONCURS

FI$A PRIVIND EVALUAREA ABILITATILOR MANAGERIALE
CANDIDAT:

DATA INTERVIULUI:
INTERVIATOR:

Nota ob[inut5*): ...,,,........,,,.

Evaluator (membrul comisiei de concurs),

Semndtura
Data

*) Se trece nota, calculati, cu doui zecimale, ca medie aritmeticd a notelor acordate la fiecare dintre

cei 6 indicatori evaluali

1. Aptitudini de
comunicare.

Excelente (10-9,50)

Foarte bune (9,49-9,00)

Acceptabile (8,99-7,00)

Minime (6,99-5,00)

Insuficiente (4,99-'1,00)

2. Capacitatea de

analizd, sintezd,
strategie 9i
planificare

Excelente ('i0-9,50)

Foarte bune (9,49-9 00)

Acceptabile (8,99-7,r)0)

Minime (6,99-5,00)

Insuficiente (4,99-'1,00)

3. Abi liteti/Experienti
in gestionarea

resurselor umane

Excelente ('10-9,50)

Foarte bune (9,49-9,00)

Acceptabile (8,99-7,00)

Minime (6,99-5,00)

lnsuficiente (4,99-1,00)

4. Aptitudinide
gestionarea a
conflictelor 9i a
situaliilor de crizi

Excelente (10-9,50)

Foarte bune (9,49-9.00)

Acceptabile (8,99-7, rl0)

Minime (6,99-5,00)

lnsuficiente (4,99-1,00)

5. Cunoagterea 9i
capacitatea de a
pune in practici
legislatia relevanti in
domeniul sanitar

Excelente (10-9,50)

Foarte bune (9,49-9 00)

Acceptabile (8,99-7,00)

Minime (6,99-5,00)

lnsuficiente (4,99-1,00)

6. Alte aptitudinigi
abilitifi manageriale

Excelente (10-9,50)

Foarte bune (9,49-9,00)

Acceptabile (8,99-7, 00)

Minime (6,99-5,00)

lnsuficiente (4,99-1,()0)


