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ANEXA la

VIZAT:

REGULANIE
de organizare si desfasurarc a concursului penttu ocupa

fizici la Spitalul de Psihiatrie Nucet

ART. I
(l) Ocuparea functiei de manager de la Spitalul de Psihiatrie Nucet se face prin concurs, Ia care au

acces persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele condilii:
a) cunosc limba romdnd. scris 5i vorbitl
b) sunt absolventi ai unei institu[ii de inve{emAnt superior medical, economico-financiar saujuridic;
c) sunt absolvenli ai unor cursuri de perfeclionare in management sau management sanitar, agreate

de Ministerul Sdndtatii 9i stabilite prin ordin al ministrului sanAtilii, ori sunt absolventi ai unui
mastemt sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de

inraFmanr superior acreditata. potrir il legii:
d) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevtrzute cu studii universitare de lunge durat6, conform

legii;
e) nu au fost condamnate pentru s5var$irea unei infracliuni comise cu intentie, cu excep[ia situatiei

in care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic 9i neuropsihic);
g) nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.
(2) Concursul pentru ocuparea func(iei de manager din cadrul spitalelor publice se organizeaza de

cetre consiliul de administralie al spitalului public respectiv qi se desffgoarii la nivelul acestuia, cu

respectarea prezentului rcgulament.
(3) Nu pot candida Ia concursul de ocupare a funcliei de manager membrii consiliului de

administralie al spitalului public care organizeaze concursul.
ART. 2
Consiliul de administra(ie al spitalului adopte o decizie privind componen(a comisiei de concurs gi

a comisiei de solulionare a contestatiilor cu cel pulin 30 de zile inainte de datalimitd de depunere a

dosarelor de inscriere la concurs.

ART. 3
(l) Concursul se desE$oare in doud etape, dupd cum urmeaze:

a) etapa de verificare a indeplinirii de cdtre candida(i a conditiilor stabilite in anunlul de concurs,

etapa eliminatorie;

b) etapa de sus[inere publici qi de evaluare a proiectului de management.
(2) In urma verificirii indeplinirii de citre candidati a condiqiilor stabilite in anun(ul de concurs,

candidalii sunt declarali admigi sau respin$i, putand participa la etapa de suslinere publicA ii de

evaluare a proiectului de management doar candidatii declarati admigi.

ART. 4
(l ) Punctajul maxim aferent probei de sus[inere publica $i de evaluare a proiectului de management

este de l0 puncte, corespunzetor notei 10,00.
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(2) Nota finala minimd de promovare a concursului este 7,00.

(3) Dupa finalizarea etapelor de concurs se intocme$1e, in ordine descrescatoare, clasificarea

candidalilor care au promovat concursul.
(4) Se declara admis candidatul care s-a clasat pe primul loc in urma suslinerii concursului pentru

ocuparea funcliei de manager al spitalului public pentru care a concurat.

ART. 5
(1) Consiliul de administratie al spitalului public afilcazi la sediul spitalului li publice pe pagina de

intemet a spitalului, precum li pe pagina dc intcmet a Consiliului Judetean Bihor, la secliunea

"Concurcuri". anunlul de concurs. cu cel pulin 30 de zile inainte de data-limite de depunere a

dosarelor de inscnere la concurs.

(2) Anunlul de concurs cupinde:
a) denumirea lunctiei scoase la concurs:

b) locul 9i perioada de desligurare a concursului, inclusiv ziua gi ora la care se va desli$un proba

constand in sus(inerea publicd a proiectului de management;

c) locul li perioada de inscriere;

d) conlinutul dosarului de inscriere:

e) data 9i ora la care candidatii interesali pot vizita spitalul;

0 adresa de e-mail la care orice persoani poate sa i$i manifeste intenlia de a participa la suslinerea

publice a proiectului de management $i poate adresa intrebdri candidalilor in legatura cu proiectul de

management $i termenul-limitd pane !a care pot fi transmise solicitirile de participare $i eventuale

intrebari.
(3) Bibliografia conlinind legislalia specificd activit5lii spitalului public $i Iucrerile de specialitate

in domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul careia pot fi adresate intrebdri

cu ocazia suslinerii publice a proiectului de management se stabile$te de cere comisia de concurs 9i

se publicd impreuna cu anunlul de concurs. Comisia de concurs va asigum punerea la dispozilia

candidalilor a bibliografiei con$end in lucreri de specialitate in domeniul managementului sau

managementului sanitar in format electronic pentru a permite accesul tuturor candidatilor la aceste

materiale biblio$afi ce.

CAPITOLUL II
Organizarea concursului pentru ocuparea funcliei de manager persoani fizici

ART. 6

(l) Comisia de concurs este formata din presedinte,2 membri li un secretar, numiti de cdtre

consiliul de administralie al spitalului. Secretarul este numit din cadrul membrilor consiliului de

administra(ie Si nu are drept de vot Si notare a candidalilor.
(2) Presedintele comisiei de concurs este pre$edintele consiliului de administralie a) spitalului.

Ccilalli 2 membri cu drept de vot $i notare din cadrul comisiei de concurs sunt numili de cltre
consiliul de administralie dintre persoane din cadrul consiliului de administra(ie sau din afara

acestuia, av6nd experienF de minimum 3 ani ca manager de spital sau avand calitatea de cadru

didactic universitar in specialitatea management sau senehte publice li management.

(3) Reprezentantul ales al asocialiilor de pacienli din cadrul consiliului de etica al spitalului unde se

organizeazi concursul are calitatea de observator fEre drept de vot si notare in cadrul comisiei de

concurs, insi are dreptul de a adresa intrebari candidalilor.
(4) Comisia de solulionare a contestaliilor este formale din pregedinte. 2 membri si un secretar.

Secrctarul nu are drept de vot.



(5) PreSedintele comisiei de solulionare a contesta[ilor este un membru al consiliului de

administralie al spitalului. Ceilalli 2 membri sunt persoane avand experientd de minimum 3 ani ca

manager de spital sau avand calitatea de cadru didactic universitar in specialitatea management sau

seniute publice $i management.

(6) Nu pot lace parte din comisia de concurs $i din comisia de solulionare a contestaliilor
persoanele care au sol/so1ie, rude sau afini pen5 la gradul al lVlea inclusiv in randul candidalilor sau

aflate in raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidali.
(7) In termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de inscriere la concurs, fiecare dintre membrii

comisiei de concurs $i ai comisiei de solulionare a contestaliilor va da o declaralie de impa4ialitate

din care sd rezulte ca nu se afld in niciuna dintre situaliile prevezute la alin. (6) raportat la candida[ii

inscriqi la concurs, precum $i o declaralie de confidenlialitate.

ART. 7

(l) Consiliul de administratie al spitalului public pune la dispozilia comisiei de concurs mijloacele

birotice necesare desliqurerii concursului, ia mesurile necesare asigurerii securitalii inlormaliilor pe

toatd perioada acestuia qi asigure buna desEgurare a probei consdnd in suslinerea publice a

proiectului de management, prin intermediul personalului de paze Si protec[ie al spitalului.
(2) Membrii comisiei de concurs poafte intrcaga rdspundere pentru asigurarea legalitelii $i

corectitudinii in ceea ce priveqte evaluarea candidalilor, asigurarea ganselor egale pentru acettia,

securitatea con(inutului probelor de evaluare li a documentelor elaborate de comisie.

(3) Presedintele comisiei de concurs stabilegte atribulii suplimentare pentru membrii comisiei de

concurs, dace apreciazd ca fiind necesare pentru o mai bune deslilurare a concursului.

ART. 8
Comisia de concurs are in principal urmdtoarele atribu(ii:
a) stabilirea bibliografiei de concurs conform prevederilor e!!.: alin. (3);

b) analizarea qi verificarea dosarelor de inscriere a candidalilorl
c) intocmirea listei candidalilor admi$i pentru a participa la concurs:

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

concrusului;

e) organizarea probei de evaluare constand in sustinerea publicd ti evaluarea proiectului de

management;

f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativd a probei de evaluare $i pentru

finalizarea concursului, inclusiv planul intrebdrilor urmind a fi adresate;

g) publicarea proiectelor de management ale candida(ilor pe pagina de intemet a spitalului cu cel

pulin 5 zile inainte de data suslinerii publice conform aIt. l3 alin. (6), cu asigurarea proteciiei datelor
cu caracter pemonal ale candidalilor, conform legii;

h) evaluarea $i notarea candidalilor;
i) stabilirea clasificerii candidalilor in funclie de notele oblinute;
j) transmiterea in scris cetre departamentul de resurse umane a spitalului, prin intermediul

secretarului comisiei, a rezultatelor concursului, pentru a fi afi$ate la sediul spitalului $i publicate pe

pagina de intemet a spitalului;
k) inregistrarea contestaliilor candidalilor $i predarea acestora, pe baza de proces-verbal, comisiei

desemnate pentru solulionarea contestalii lor;
l) dace este cazul, punerea la dispozilia comisiei de solulionare a contestaliilor a tuturor

documentelor necesare in vederea analizirii qi solu(ionerii acestora;

m) inaintarea rezultatelor finale ale concursului cdtre consiliul de administralie.
ART. S



(l) Comisia de solulionare a contesta{iilor are in principal urmdtoarele atribulii:
a) solufioneazi contestaliile depuse de candidali cu privire la rezultatul verificdrii dosarelor

candidalilor;

b) solulioneaze contestaliile depuse de candidali cu privire la notarea probei constand in suslinerea

publice !i evaluarea proiectului de management;

c) tansmite rczultatele contestaliilor, prin intermediul secretarului comisiei de concurs! cAtre

departamentul de resurse umane a spitalului, pentru a fi comunicate candidalilor.
(2) Deciziile comisiei de solulionare a contestaliilor sunt definitive $i sunt aduse la cuno$tinta

contestatarului prin afi$are la sediul spitalului public ai prin publicare pe pagina de intemet a

spitalului, in termen de maximum 24 de ore de la solulionarea contesta[iilor.
(3) Candidatul nemultumit de modul de solulionare a contestaliei se poate adresa instantei de

contencios administratir. in condiliile legii.

ART. 10

Secretarul fiecerei comisii are, in principal, urmebarele atribulii:
a) urmdre$te respectarea normelor cu privire la organizarea gi desli;urarea concursului;

b) redacteaze fi semneaze inteaga documentalie privind activitatea specifici a comisiei din care

face parte, inclusiv procesele-verbale ale fieclrei gedinle de lucru a comisiei;

c) intocme$te lista de participare a persoanelor interesate la suslinerea publicd a proiectului de

management;

d) indepline$te orice sarcini specifice necesarc bunei desfegureri a concursului.

CAPITOLUL III
inscrierea candidalilor

ART. 1I
inscrierea candidalilor se face la sediul spitalului public unde se organizeaze concursul pane la

data-limi6 slabilila in anunlul de concurs.

ART. 12

Dosarul de inscriere trebuie se contind in principal urmetoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul menlioneazd funclia pentru care doregte se

candideze;

b) copia cenificatd pentru conformitate a actului de identitate, aflat in temren de valabilitate;
c) copia certificate pentru conformitate a diplomei de licenle sau echivalente;
d) copia certificati pentru conformitate a documentelor care ates6 absolvirea curcurilor de

perfec{ionare in management sau management sanitar prevdzute Ia a!L! alin. (1) Iit. c) ori a diplomei
de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institulie
de inveFmant superior acreditatd, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

0 adeverinla care ateste vechimea in posturi cu studii universitare de lunge duratd sau copie
certificat5 pentru conformitate a carnetului de muncA;

g) cazieruljudiciar sau declaralia candidatului prin care acesta iti exprim5 consimFmantul pentru

obfinerea extrasului de pe cazierul judiciar de cdtre comisia de concurs conforn Le,alr tv. 290/2004
privind cazieru I j ud iciar, republicatA, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

h) adeverinla din care rezultd ce este apt mcdical, fizic 9i neuropsihic;

i) declaralia pe propria rispundere privind nccolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989:
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j) copie certificatd pentru conformitate a actelor (cenificat de c5satorie etc.) prin care candidatul ti'
a schimbat numele, dupA caz:

k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaralie pe propria rispundere a candidatului ce proiectul de management este conceput 9i

realizat integral de catre candidat;

m) declaralie pe propria rdspundere cd in ultimii 3 ani nu a fost constatate de cetre institulia
competente existenla conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaralie pe propria rispundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe

documentele depuse la dosarul dsinscriere.
ART. 13

(l) in termen de 3 zile de la data finalizirii r^nscrierilor, comisia de concurs verifice dosarele depuse

9i stabilegte pentru fiecare candidat rezultatul "admis" sau "respins" qi lace publice rezultatele
verificeriidosarelor.

(2) Rezultatul verificerii dosarelor de inscriere se afiteazd la sediul spitalului public care

otganizea,A concursul de ocupare a funcliei de manager qi concomitent se publice pe pagina de

intemet a acesfuia.

(3) Candidalii pot se conteste acest rezultat in termen de 24 de ore de la data publicerii rezultatelor.
(4) Contestaliile se solulioneaze de comisia de solulionare a contestaliilor, in termen de 48 de ore

de la data expirerii termenului de depunere a acestora.

(5) Concursul este continuat numai de candidatii declara(i "admis", dupe solu(ionarea contesta{iilor
in condiliile alin. (4).

(6) Cu cel putin 5 zile inainte de data desfdquririi probei constand in suslinerea publice a

Foiecfului de management, comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de intemet a

spitalului proiectele de management depuse de toli candidalii declarali admiqi in urma finalizlrii
probei de verificare a dosarelor de inscriere, cu asigurarea protec(iei datelor cu caracter personal ale

candidatilor, conform Iegii.

CAPITOLUL IV
Desfr gurarea concursului

ART. 14

(l) Sustinerea publicd a proiectului de management de cetre candidali va avea loc la data prevazute

in anunlul de concurs, d,r nu mai tarziu de 15 zile de la data-limit?i de depunere a dosarelor de

inscriere la concuN.
(2) Proiectul de management trebuie se evidentieze modul in care candidatul analizeaza $i propune

solulii de rezolvare a temei de concurs.

(3) Tema aleasd de candidat pentru proiectul de management face referire la spitalul public pentru

care candideazd qi problemele concrete ale acestuia. Informa[iile necesare pentru realizarea

proiectului trebuie s5 fie accesibile candidalilor $i oblinute in confonnitate cu prevederile legale in
vigoare.

(4) La cererea candidalilor, spitalul public care organizeaze concursul de ocupare a funcliei de

manager are obligalia se pune la dispozitia acestora, in maximum 3 zile de la data solicitarii, copii ale

bugetului de venituri qi cheltuieli aprobat, structura organizatorice aprobati li structura de personal

ale unitelii sanitare. aflate in vigoare la data solicitdrii, precum ii orice alte documente sau informalii
necesare in vederea intocmirii proiectului de management, cu exceplia acelor informalii sau

documente care nu pot face obiectul divulgdrii in temeiul legii.



(5) La data $i ora prevezute in anun[ul de concurs, candidalii interesali vor putea electua o vizita in
cadrul spitalului sub indrumarea 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 qi nediscriminatoriu al

tuturor candidatilor.

ART. 15

(l) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmdtoarea liste de 5 teme,

care va fi adaptati la problemele spitalului care organizeaze concursul:
a) planificarea gi organizarea serviciilor de senetate la nivelul spitalului;
b) siguranla gi satislac1ia pacienrului:

c) managementul calitdlii serviciilor medicale:

d) managementul resuselor umane;

e) performan{a clinicA $i financiard a activititilor spitalului.
(2) Proiectul se realizeazd individual de cdtre candidat $i se dezvoltii intr-un volum de maximum 15

- 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mdrimea 12, spatiere la un

rand.

ART. 16

(l) Suslinerea proiectului de management se face in plenul comisiei de concurs, in $edinta publice,
la data gi localia indicate in anunlul de concurs.

(2) Suslinerea publicA a proiectului de management de cetre candidqi se va efectua in ordine
alfabetici. La suslinerea publicA a proiectului de management de cetre un candidat nu au dreptul sd

asiste ceilalli candida{i.

(3) La sustinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum $i orice persoane

care Si-a manifestat intenlia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa menlionate in
anunlul de concurs, cu precizarea numelui qi prenumelui persoanei interesate, iar inten(ia de

participare a fost confirmate de comisia de concurs cu cel pulin 24 de ore inainte de data suslinerii
publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua in ordinea cronologicd
a solic^itirilor, in termen de maximum 24 de ore de la data primirii soliciterii de participare.

(4) In vederea desli$urerii in condi{ii optime a probei de concurs, consiliul de administra(ie va pune

la dispozilie pentru suslinerea publicd a proiectelor de management o sale adecvatd la nivelul
spitalului in raport cu numdrul de candidali ti de persoane participante la suslinerea publici. Sala puse

la dispozilie va trebui sd permite participarea la sustinerea publice a proiectului de management a

persoanelor care $i-au manilestat intenlia de participare conform alin. (3), in limita capacitalii s6lilor
disponjbile Ia nivelul spitalului, precum $i inregistrarea audiovideo a probei.

(5) In baza e-mailurilor primite, secretarul comisiei de concurs va intocmi o listi de participare Ia

sustinerea publice a proiectului de management. Accesul in sala unde are loc sus{inerea va fi limitat la
penoanele a ceror inteniie de participare a fost confirmate de comisia de concurs conform alin. (3) 9i
isi dovedesc identitatea.

(6) Persoanele care iau parte la sus[inerea proiectului de management sunt obligate str aibe o purtare

cuviincioasd. Presedintele comisiei de concurs poate sd decidd indepeftarea din sale de cetre
personalul de pazd gi protec(ie al spitalului a persoanelor care tulburd buna desligurare a concursului.

ART. 17

(l) in cadrul sustinerii proiectului de management, candidatul va prezenta, mai intai, pe durata de

maximum 20 de minute, proiectul de management intocmit $i apoi va respunde intreberilor din partea

membrilor comisiei de concurs 9i intrebarilor transmise din partea persoanelor conform alin. (6).
(2) Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru rlspunsul la intrebdri pentru fiecare candidat.

Aceasta durata poate fr suplimenta6 de pregedintele comisiei de concurs in cazul in care sunt necesare



intreb5ri sau lSmuriri suplimentare din partea candidatilor, cu respectarea principiului tmtamentului
egal li nediscriminatoriu al candida(ilor, dar nu mai mult de 15 minute. In mdsura in care existd, 3

dintre intreberi provin din partea oricerei persoane! cu respectarea prevederilor alin. (6), (8) $i (9), iar
restulintrebarilor din partea membrilor comisiei de concurs.

(3) Comisia de concurs va adresa suficiente intreberi fiecerui candidat pentru a permite evaluarea
proiectului de management conform modelului-cadru de grili generald de evaluare, prevdzut in anexa

4l-! care face parte integranta din prezentul regulament, gi a abilitelilor manageriale conform fi5ei de

evaluare a abiliElilor manageriale, prevdzutd in anexa fi. 2 care face parte integrante din prezentul

regulamenl.

(4) Membrii comisiei de concun pot adresa candidatului urmdtoarele categorii de intrebdri:
a) intrebdri deschise - cu scopul de a atrage mai multe informalii de la candidat (de exemplu: Ce

puteti se spuneli despre ......?);

b) intreberi inchise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situalii (de exemplu: A1i

condus un colectiv de munc6,/echipi vreodal4?);

c) intrebiri tip studiu de caz - cu scopul de a evalua respunsurile candidatului asupra unor anumite
situatii sau evenimente posibile la nivelul spitalului (de exemplu: in caz in care nu aveti personal

suficient pentru un anumit compartiment, ce altemative de rezolvare a problemei personalului ave{i?);

d) intrebdri de probe - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la
subiectul anterior (de exemplu: Am dori sA revenim la subiectul anterior. Spunea(i cA .........).

(5) Comisia de concurs va putea adresa intreberi din bibliografia publicad impreund cu anuntul de

concurs con[inand legisla{ie specifica activitdlii spitalului public $i lucreri de specialitate in domeniul
managementului sau managementului sanitar. Candidalii au dreptul se deline asupra lor sursele

bibliografice qi si le consulte in vederea fundamentarii rdspunsurilor la intreberi.
(6) Orice persoand poate propune intreberi pentru candida(i, menlionand candidatul caruia ii este

adresatd intrebarea, cu condilia ca aceste intrebdri sA aibe legdture cu proiectul de management $i sd

nu fie o intrebare din categoria celor prevezute la alin. (7).
(7) Nu se adreseaza candidatului intrebari referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicale,

religie, etnie, sex, stare materiale $i origine sociali.
(8) lntreberile prevezute la alin. (6) vor fi adresate prin e-mail, la adresa prevezutd in anuntul de

concurs, cu cel putin 24 de ore inainte de data previzuta pentru sus[inerea publica a proiectului de

management. Nu pot fi adresate direct intreberi de cdtre persoanele aflate in sala unde se desE$oard
proba de concurs, cu excep(ia membrilor comisiei de concurs.

(9) In cazul in care existl mai mult de 3 intrebAri din partea persoanelor interesate pentru acela$i

candidat, cele 3 intrebdri vor fi trase Ia so4i dint.e intrebArile transmise prin e-mail conform alin. (8).
Comisia de concurs va lua in considerare doar intrebirile din partea persoanelor interesate care

respecti condiliile de la alin. (7).

(10) in cazul in care nu exis6 intreberi din partea persoanelor interesate, toate intrebarile vor
proveni de la membdi comisiei de concurs.

ART. T8

intreberile gi rdspunsurile in legetura cu suslinerea proiectului de management se consemneaza in

scris prin grija secretarului comisiei de concurs ii se semne.vd de cdtre membrii comisiei li de cetre

candidat. Proba constind in suslinerea publici Si evaluarea proiectului de management se

inregistreaza audiovideo, iar figierele rezultate se inregistreaze pe suport llVD, care se arhiveazd

impreund cu documentele concursului.
ART- 19
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Dupa finalizarea probei, fiecare membru al comisiei de concurs predd preiedintelui comisiei figa
privind evaluarea abilitetilor manageriale, completate conform modelului prevezut in anexa nr. 2 la
prezenful regulament.

ART. 20

(l) in urma suslinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota finale
ca media aritmeticd intre nota acordate pentru evaluarea proiectului de management li nota privind
evaluarea abilitdlilor manageriale ale candidatului.

(2) Nota finale este media aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(3) Nota privind evaluarea proiectului de management se acorde in baza aplicdrii modelului-cadru

al grilei generale de evaluare, prev6zut in qlglg_g1-l la prezentul regulament, cu privire la conlinutul
proiectului de management $i sustinerea public5 a acestuia. Modelul-cadru al grilei generale de

evaluare a proiectului de management poate fi adaptat de cetre comisia de concurs.
(4) Nota privind evaluarea abilite(ilor manageriale ale candidatului se stabilette in baza compledrii

fipei privind evaluarea abiliteflormanageriale.
(5) La medii egale, depanajarea candidalilor se face dupa nota acordate pentru evaluarea

proiectului de management, iar la menlinerea egalitelii, dupe experienla manageriale, ala cum rezulti
din curriculum vitae.

ART. 21

(1) Rezultatele in urma desft$urerii probei referitoare la suslinerea publici $i evaluarea proiectului
de management se afi$eazd la sediul spitalului care organizeaze concursul de ocupare a fi.mcliei de

manager Si se publica concomitent pe pagina de intemet a spitalului, in temen de 24 de ore de la
finalizarea probei.

(2) Candidatii au dreptul se conteste rezultatele in termen de 24 de ore de la data publicerii
rezultatelor.

(3) Contestaliile se solulioneazd de comisia de solulionare a contestaliilor in termen de 48 de ore de

la data expiririi termenului de depunere a acestora.

(4) Rezultatele finale ale concursului se afiseazd la sediul spitalului 9i se publici concomitent pe

pagina de intemet a spitalului dupd finalizarea perioadei de contestalii sau, dupd caz, dupe

solu(ionarea contestaliilor.

CAPITOLUL V
Dispozi{ii finale

ART. 22

(l) in termen de 48 de ore de la finalizarea concursului sau, dupi caz, de la rezolvarea

contesta(iilor, pre$edintele comisiei de concurs inainteaze consiliului de administra{ie al spitalului
procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagine de cetre toli membrii comisiei de

(2) Consiliul de administralie al spitalului public inainteazd Consiliului Judetean Bihor procesul-
verbal cu rezultatele concunului, in vederea emiterii dispoziliei de numire in funclie pentru persoana

desemnata cagi gdtoare.

ART. 23

(l) Numirea in functia de manager al spitalului public se face prin dispozilie a Preqedintelui

Consiliului Judetean Bihor, in baza prevederilor Lesii nr. 95/2006 privind refoma in domeniul
sanetelii, republicate, cu modificerile li compled.ile ulterioare.



(2) Managerul numit in condiliile alin. (l) incheie contract de management cu Consiliul Judefean

Bihor, reprczentat de Pre$edintele Consiliului Judelean Bihor, potrivit legii, pe o perioadi de

maximum 4 ani, in baza prevederilor !9gij-11-!lp!Qf, republicad. cu modificarile 9i complefirile
ulterioare.

ART. 24

Dosarele de inscriere la concurs, lucrdrile scrise ale candidalilor. precum gi toate documentele

intocmite in legetura cu organizarea ti desfiiurarea concursului pentru funclia de manager, inclusiv

inregistrarea sau consemnarea intreberilor si respunsurilor aferente suslinerii proiectului de

management, se pestreaza de cere spitalul public care a organizat concursul, potrivit legii-

ANEXA I
la rggutrs.gl!

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

l. Descrierea situaliei actuale a spitalului - 1 p

2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe. oportunite(i. ameninFri) - 2 p

3. ldentificarea problemelor critice - 0,5 p

4. Seleclionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii fecute - 0,5 p

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

a)Scop-lp
b)Obiective-lp
c) Activititi -lp
- definirc (0,25 p)

- incadmre i'| timp - grafic Gantt (0,25 p)

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

- responsabilirdli (0,25 p)

d) Rezultate a$teptate - I p
e) Indicatori - evaluare, monitorizare - I p

0 Cunoa$terea legislaliei relevante - I p

ANEXA nr. 2

la Regulament

FISA INTERVIULUI DE SELECTIE PENTRU MANAGERUL
SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET

Candidat: numc. prmumc..............................

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic) .................

Data interviului

| ,. nrr,ruo,n, o" 
"omunicare
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- 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 analizl, sintezi, strategie Si planificare
- Excelente (10-9,50)

- Foane bune (9.4q-9.00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

3. Abilititi/Experientl in gestionarea resurs€lor uman€
- Excelente (10-9,50)

- Foane bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

4. Aptitudini do gestionarea a cotrflictelor Si a situatiilor
de crizi

- 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)

5. Cunoatterea $i capacitatea de a pune in practictr Iegislatia
relevanti in domeniul sanitar

- Excelente (10-9,50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabilc (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- lnsuficiente (4,99-1,00)

6. Alte aptitudini ti abilitiii manageriale
- Excelerte (10-9,50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

candidatul este+*): ...............Nota ob(inut5*): ..............

l0



Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

Semnatula

Data

*) Se trece nota, calculatS, cu doue zecimale, ca medie aritmetici a notelor acordate Ia fiecare

dintre cei o indicatori evaluali.
**) Aprecierea candidatului in funclie de nota oblinute:
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