
CCONCILIUL  DE  ADMINISTRATIE  ALONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPLUI 
CLINIC DE OBSTETRICA SI 
C CGINCCECOLOGIE „ CUZA VODA” IAŞI 

CONSILIUL  DE  ADMINISTRATIE  AL  SPITALULUI 
ORASENESC  GURA  HUMORULUI 
   ORGANIZEAZA  CONCURS 

 

pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică . în 
conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din 
spitalele publice  
 
Concursul se va desfăşura in  data  de  21.08.2014  la sediul 
Spitalului orasenesc  Gura  Humorului, B-dul Bucovina, nr.17 
Criteriile de selecţie constau în: 
1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor 
stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie; 
2) etapa de susţinerea probelor de evaluare constând din: 

 proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor, cu durata de 
2 ore, cu  caracter eliminatoriu; 

 proba de susţinere a proiectului de management (întocmit după o 
temă-cadru din  cele publicate pe site-ul unităţii şi afişate la sediul 
acesteia), completată, după caz, de un interviu de selecţie. 
Înscrierile se fac până la data de 06.08.2014 (inclusiv)  la sediul 
Spitalului Gura  Humorului , B-dul Bucovina, nr.17, Biroul  Resurse 
Umane, între orele 8,oo – 16,oo. 
La concurs se pot înscrie candidaţii  care îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele criterii: 
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu 
diplomă de licenţă sau  echivalentă; 
b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management 
sau management  sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite 
prin ordin al ministrului sănătăţii, ori  sunt absolvenţi ai unui masterat 
sau doctorat în management sanitar, economic ori  administrativ 
organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit 
legii; 
c) să fie cadru universitar sau medic primar şi să fie absolvent al unor 
cursuri de  perfecţionare în management sau management sanitar; 
d) au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii 
universitare de lungă durată, conform legii; 



e) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
f) sunt apţi din punct de vedere medical ( fizic şi neuropsihic); 
g) nu au vârsta de pensionare, conform legii. 
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: 

 cererea de înscriere; 
 copia actului de identitate; 
 copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente; 
 copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor 

de  perfecţionare în management sau management sanitar agreate 
de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori 
copia legalizată a  diplomei de masterat sau doctorat în management 
sanitar, economic ori  administrativ organizat într-o instituţie de 
învăţământ superior acreditată,  potrivit legii; 

 documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie 
legalizată a  certificatului de medic primar; 

 curriculum vitae; 
 copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor 

specializări,  competenţe/atestate etc. în domeniul managementului 
sanitar; 

 adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de 
lungă   durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată “în 
conformitate cu  originalul” de către conducerea unităţii; 

 cazierul judiciar; 
 adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
 declaraţie pe propria răspundere privind necolaborarea cu 

Securitatea înainte  de anul 1989; 
 declaraţie pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are 

cunostinţă  că a fost începută urmărirea penală asupra sa; 
 copia legalizată a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care şi-a 

schimbat  numele, după caz; 
 proiectul de management realizat de candidat, depus într-un plic 

sigilat; 
 chitanţă de plată a taxei de participare la concurs; 

Taxa de concurs este de 300 lei, achitată la casieria unităţii. 
Preşedinte al Consiliului de administraţie  
Ec. Florin Chiribucă 
 
 



Temele - cadru pentru proiectul de management în vederea 
ocupării  funcţiei de manager - persoană fizică din cadrul  
SPITALULUI  ORASENESC  GURA  HUMORULUI  
1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului 
2. Schimbarea profilului unui spital cu performanţe 
nesatisfăcătoare 
3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane 
4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital 
5. Analiza situaţiei economice-financiare a spitalului 
6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii 
7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor 
8. Strategia managementului în activitatea de investiţii 
9. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli în vederea 
eficientizării 
activităţii spitalului 
*Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se 
realizează individual de  către  acesta şi se dezvoltă într-un volum de 
maximum 10 pagini, tehnoredactate pe  calculator, cu font de 14, la 
un rând. 
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    BIBLIOGRAFIE 
 
pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager-persoana 
fizică, la  SPITALUL ORASENESC  GURA  HUMORULUI 
A. Din domeniul legislatiei : 
 
1. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
2. HOTARAREA de GUVERN nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii  2014 - 2015; 
3. ORDINUL MS nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, 
prevenire si control al infectiilor  nosocomiale in unitatile sanitare 
4. ORDINUL MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe 
care trebuie sa le indeplineasca un spital  in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 
functionare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. LEGEA nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din 
fonduri publice ; 
6. ORDINUL MS nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea sporurilor la salariile de baza, in  conformitate cu prevederile notei din 
anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice; 
7. ORDINUL MS nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si 
promovarea in functii, grade si trepte  profesionale in unitatile sanitare publice din 
sectorul sanitar; 
8. HOTARAREA de GUVERN nr. 497/2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si desfasurare a  concursului si a examenului pentru 
ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de 
evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a 
personalului contractual din sistemul  sanitar; 
9. LEGEA nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
10. LEGEA nr. 346/2002 , rerepublicată, privind asigurarea pentru 
accidente de munca si boli profesionale; 
11. LEGEA nr. 53/2003 (*actualizata*) CODUL MUNCII ; 
12. 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; 
13. HOTARAREA de GUVERN nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea contractelor de achizitie publica 



din Ordonanta de urgenta a Guvernului 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; 
14. HOTARAREA de GUVERN nr. 1.660/2006 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea contractelor de achizitie 
publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului 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; 
15. LEGEA nr. 69/2010 a responsabilitatii fiscal bugetare; 
16. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 119/1999, republicată,privind 
controlul intern si controlul financiar preventiv, 
17. ORDINUL MFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea  controlului financiar preventiv; 
18. ORDINUL MFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea,  ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, 
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor  bugetare si legale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
B. Din domeniul managementului sanitar: 
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – „Managementul 
Spitalului “, Editura Public H  Press 2006, Bucuresti. 


