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Referitor:
DISPOZITIA PRE~EDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN GALATI NR. 611/2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare §i desfasurare a concursului pentru
ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele pubJice din reteaua
Consiliului judetean Galati

Alaturat prezentei adrese, va transmitem in fotocopie certificata
conform cu originalul, actul administrativ mai sus ararat. emis de
Presedintele Consiliului [udetean Galati, in vederea punerii inaplicare.

Facem precizarea ca actele administrative produc efecte juridice de la
momentul comunicarii daca acestea au caracter individual si de la momentul
aducerii la cunostinta publica daca acestea au caracter normativ, In
conformitate cu prevederile Legii nr, 215/2001 a administrajiei publice locale,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Totodata, va facem CW10SCutca actele administrative cu caracter
normativ sunt public ate pe pagina de internet a Consiliului [udetean Galati,
la adresa web: www.cjgalati.ro.

Cu deosebita considerajie,

-_
Popa Cristina i\\
2 exit 7. 11.2017 ~\
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PRESEDINTE

DlSPOZITlA tt.' IJ
din J:t. M.f,tUc.\ ( 2017

'privind~-~probarea Regu/amenta/ui de org;mfzare $i destii~urare a- concursului
pentm' QCQPilreafllncpei de ",anager persoana fizica din spitale/e pub/ice din
re/eaiIa C01JsiliulUiJ!lg~~an Gaiat!

Costel Fotea, Presedintele Consiliului Judetean Galati;
Avand in vedere referatul Serviciului de management al resurselor umane, sanatate

~i securitate in munca §i asigurarea calitatii nr. 27417/16.11.2017;
Avand in vedere prevederile art. 176, 177 §i ale art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea

nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ~i
cornpletarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului sanata\ii nr. 1520/2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ~i desfasurare a concursului pentru ocuparea
functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului
Sanata\ii;

in baza prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraue! publice
locale, republicata, cu modificarile §i cornpletarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.i. (1) Se aproba Regulamentul de organizare §i desfasurare a concursului
pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua
Consiliului Judetean Galati, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta
dispozitie,

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei Dispozitii i§i inceteaza aplicarea
prevederile Dispozipei Presedintelui Consiliului Judetean Galati nr. 835/22.09.2010 privind
aprobarea Regulamentului de organizare §i desfasurare a concursului pentru ocuparea
functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Consiliului
Judetean Galati.

Art.2. Prezenta dispozitie se cornunica Serviciului de management al resurselor
umane, sanatate §i securitate in rnunca §i asigurarea calitatii din aparatul de specialitate al
Consiliului Judetean Galati, precum ~i Consilii lor de admi' atie ale spitalelor publice din
reteaua Consiliului Judetean Galati.
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ANEXA

REGULAMENTUL
de organizare ~i desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager

persoana fizica din spitalele publice din reteaua Consiliului Judstean Galati

CAP. I DISPOZITII GENERALE

ART. 1 (1) Ocuparea functiei de manager din spitalele publice aflate In reteaua Consiliului
Judetean Galati se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care Intrunesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a) cunosc limba rornana, scris §i vorbit;
b) sunt absolventi ai unei institutii de Invatamant superior medical, economico-financiar
sau juridic;
c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii §i stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt
absolventi ai unui masterat sau doctoral rn management sanitar, economic ori
administrativ organizat intr-o institutie de invalamant superior acreditata, potrivit legii;
d) au cel putin 2 ani vechime In posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata,
conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infrac\iuni comise cu intentie, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
g) nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.
(2) Concursul pentru ocuparea functiei de manager din cadrul spitalelor publice se
orqanizeaza de catre consiliul de admmistratie al spitalului public respectiv §i se
desfasoara la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.
(3) Nu pot candida la concursul de ocupare a functiei de manager membrii consiliului de
administratie al spitalului public care organizeaza concursul.
ART. 2 Consiliul de adrninistratie al spitalului public adopta 0 decizie privind componenta
comisiei de concurs §i a comisiei de solutionare a contestatiilor cu cel pulin 30 de zile
inainte de data-lirnita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs.
ART. 3 (1) Concursul se desfasoara in doua etape, dupa cum urrneaza:
a) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiitor stabilite in anuntul de
concurs, etapa eliminatorie;
b) etapa de sustinere publica §i de evaluare a proiectului de management.
(2) in urma veriflcarii indeplinirii de catre candidati a condiliilor stabilite rn anuntul de
concurs, candidatii sunt declarati acrnis! sau resplnsi, putand participa la etapa de
sustinere publica §i de evaluare a proiectului de management doar candidalii declarati
adrnisi.
ART. 4 (1) Punctajul maxim aferent probei de sustinere publica §i de evaluare a proiectului
de management este de 10 puncte, corespunzator notei 10,00.
(2) Nota finala minima de promovare a concursului este 7,00.
(3) Dupa finalizarea etapelor de concurs se lntocrneste, in ordine descrescatoare,
clasificarea candidatilor care au promovat concursul.
(4) Se dectara admis candidatul care s-a clasat pe primulloc in urma sustinerf concursului
pentru ocuparea functiei de manager al spitalului public pentru care a concurat.
ART. 5 (1) Consiliul de adrninistratie al spitalului public afiseaza la sediul spitalului ~i
publica pe pagina de internet a spitalului. pe portalul posturi.gov.ro, precum §i pe pagina
de internet a Consiliului Judetean Gala\i, la secnunea "concurs manageri", anun\ul de
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concurs, cu cel putin 30 de zile inainte de data-lirnita de depunere a dosarelor de inscriere
la concurs.
(2) Anunjul de concurs cuprinde:
a) denumirea funcjiei scoase la concurs;
b) locul ~i perioada de desfasurare a concursului, inclusiv ziua ~i ora la care se va
desfasura proba constand in sustinerea publica a proiectului de management;
c) locul ~i perioada de inscriere;
d) conjinutul dosarului de inscriere;
e) data ~i ora la care candidajii interesaji pot vizita spitalul;
f) adresa de e-mail la care orice persoana poate sa i~i manifeste intenjia de a participa la
susjinerea publica a proiectului de management ~i poate adresa lntrebari candidajilor in
legatura cu proiectul de management ~i termenul-limita pana la care pot fi transmise
sclicitarile de participare ~i eventuale tntreban,
(3) Bibliografia continand legislajia specfica activitajii spitalului public ~i lucrarile de
specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul careia
pot fi adresate intrebari cu ocazia susjinerii publice a proiectului de management se
stabileste de catre comisia de concurs ~i se publica trnpreuna cu anunjul de concurs.
Comisia de concurs va asigura punerea la dispozijia candidajilor a bibliografiei constand in
lucrari de specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar in format
electronic pentru a permite accesul tuturor candidajilor la aceste materia Ie bibliografice.

CAP. II ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE
MANAGER PERSOANA FIZICA

ART. 6 (1) Comisia de concurs este fermata din presedinte, 2 membri ~i un secretar,
nurniti de catre consiliul de administrajie al spitalului. Secretarul este numit din cadrul
membrilor consiliului de administrajie ~i nu are drept de vot ~i notare a candidajilor.
(2) Presedintele comisiei de concurs este presedintete consiliului de adrninistratie al
spitalului. Ceilalli 2 membri cu drept de vot ~i notare din cadrul comisiei de concurs sunt
numiji de catre consiliul de administrajie dintre persoane din cadrul consiliului de
administrajie sau din afara acestuia, avand experienta de minimum 3 ani ca manager de
spital sau avand calitatea de cadru didactic universitar in specialitatea management sau
sanatate publica ~i management.
(3) Reprezentantul ales al asociatiilor de pacienji din cadrul consiliului de etica al spitalului
unde se organizeaza concursul are calitatea de observator fara drept de vot ~i notare in
cadrul comisiei de concurs, insa are dreptul de a adresa lntrebari candidajilor.
(4) Comisia de solujionare a contestajiilor este fermata din presedinte, 2 membri ~i un
secretar. Secretarul nu are drept de vot.
(5) Presedintele comisiei de solujionare a contestajiilor este un membru al consiliului de
administrajie al spitalului. Ceilalji 2 membri sunt persoane avand experienta de minimum 3
ani ca manager de spital sau avand calitatea de cadru didactic universitar In specialitatea
management sau sanatate publica ~i management.
(6) Nu pot face parte din comisia de concurs ~i din comisia de solujjonare a contestajiilor
persoanele care au soVsojie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv in randul
candidajilor sau aflate in raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaji.
(7) In termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de inscriere la concurs, fiecare dintre
membrii comisiei de concurs ~i ai comisiei de solujionare a contestajiilor va da 0 declarajie
de imparjialitate din care sa rezulte ce nu se afla in niciuna dintre situajiile prevazute la
alin. (6) raportat la candidatii Inscrisi la concurs, precum ~i 0 declarajie de confidenjia itate.
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ART. 7 (1) Consiliul de administra\ie .al spitalului public pune la dispozqia comisiei de
concurs mijloacele birotice necesare desfa~urarii concursului, ia masurile necesare
asiqurarii securita\ii informatiilor pe toata perioada acestuia ~i aSigura buna desfasurare a
probei constand in suspnerea publica a proiectului de management, prin intermediul
personalului de paza ~i protectie al spitalului.
(2) Membrii comisiei de concurs pcarta inlreaga raspundere penlru asigurarea legalita\ii ~i
corectitudinii in ceea ce priveste evaluarea candidatilor, asigurarea sanselor egale pentru
acestia, securitatea continutului probe lor de evaluare ~i a documentelor elaborale de
comisie.
(3) Presedintele comisiei de concurs stabileste atributii suplimentare penlru membrii
comisiei de concurs, dad! apreciaza ca fiind necesare pentru 0 mai buna desfasurare a
concursului.
ART. 8 Comisia de concurs are in principal urmatoarete atribu\ii:
a) stabilirea bibliografiei de concurs conform prevederilor art. 5 alin. (3);
b) analizarea ~i verificarea dosarelor de inscriere a candidatilor;
c) intocmirea listei candidatllor adrnisl pentru a participa la concurs;
d) instruirea candidatilor inainte de inceperea probei de evaluare privind regulile
desfa~urarii concursului;
e) organizarea probei de evaluare constand in sustinerea publica ~I evaluarea proiectului
de management;
f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativa a probei de evaluare ~I
pentru finallzarea concursulul, incluslv planul lntrebarilor urmand a fi adresate;
g) publica rea proiectelor de management ale candida\ilor pe pagina de internel a spitalului
cu cel putin 5 zile inainte de data sustinerf publice conform art. 13 alin. (6), cu asigurarea
protectiei datelor cu caracter personal ale candidatilor, conform legii;
h) evaluarea ~i notarea candidatilor;
i) stabilirea clasficarii candidatilor in functie de notele obtinute;
j) transmiterea in scris catre departamentul de resurse umane a spitalului, prin inlermediul
secretarului comisiei, a rezultatelor concursului, pentru a fi afisate la sediul spilalului ~i
publicate pe pagina de internet a spitalului;
k) inregistrarea contestatiilor candidatilor ~i predarea acestora, pe baza de proces-verbal,
comisiei desemnate pentru solutlonarea contestatiilor;
I) daca este cazul, punerea la dispozitia comisiei de solutionare a contestatiitor a tuturor
documentelor necesare in vederea analizaril ~i solutionarii acestora;
m) inalntarea rezultatelor finale ale concursului catre consiliul de adminlstratle.
ART. 9 (1) Comisia de sotutionare a contestatiilor are in principal urmatoarele alributii
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificarii dosarelor
candidatilor:
b) solutioneaza contestatiile depuse de candida\i cu privire la notarea probei constand in
sustinerea publica ~i evaluarea proiectului de management;
c) transmite rezultatele contestatiilor, prin intermediul secretarului comisiei de concurs,
catre departamentul de resurse umane a spitalului, pentru a fi comunicale candidatilor,
(2) Deciziile comisiei de solu\ionare a contestatiilor sunt definilive ~i sunt aduse la
cunostinta contestatarului prin afisare la sediul spitalului public ~i prin publicare pe pagina
de Internel a spitalului, in lermen de maximum 24 de ore de la solutionarea contestatldor,
(3) Candidatul nernultumit de modul de sotutionare a contestatiei se poate adresa instan\ei
de contencios administrativ, in conditiile legii.
ART. 10 Secrelarul flecarei comisii are, in principal, urmatoarele atributil:
a) urrnareste respectarea normelor cu privire la organizarea ~i desfasurarea concursului;
b) redacteaza ~i semneaza intreaga docurnentatie privind aclivitatea specifica a comisiei
din care face parte, inclusiv procesele-verbale ale fiecarei ~edin\e de lucru a comisiei;
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c) intocmeste lisla de participare a persoanelor interesate la sustinerea publica a
proieclului de management;
d) indepline:;;te orice sarcini specifice necesare bunei desfa:;;urari a concursului.

CAP. III iNSCRIEREA CANDIDATILOR

ART. 11 Inscrierea canoidatilor se face la sediul spitalului public unde se organizeaza
concursul pana la data-ltmita stabilita in anuntul de concurs.
ART. 12 Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul rnentioneaza functia pentru care
doreste sa candideze;
b) copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate;
c) copia certificata pentru conformitate a diplomei de licen\a sau echivalente;
d) copia certiticata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de
perfectionare in management sau management sanitar prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori
a diplomei de rnasterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ,
organizat intr-o instltutle de invalamant superior acreditata, potrivit legii;
e) curriculum vilae;
f) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universilare de lunga durata sau
copie certificata pentru conformilate a carnelului de munca:
g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta i:;;iexprima consimtarnantut
penlru obpnerea exlrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform
Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu rnodficarlle si cornpletarile
ulterioare;
h) adeverinta din care rezulta ca este apl medical, fizic si neuropsihic;
i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securilatea inainte de anul
1989;
j) copie certiflcata pentru conformilate a actelor (certificat de casatore etc.) prin care
candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
I) declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este
conceput :;;irealizat integral de catre candidat;
m) declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre
institutia competenta existenta confliclului de interese ori starea de incompatibilitale cu
privire la candidat;
n) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe
documentele depuse la dosarul de inscriere.
ART. 13 (1) ln termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, comisia de concurs

verifica dosarele depuse :;;i stabileste pentru fiecare candidat rezultatul "admis" sau
"respins" :;;iface publice rezultatele veriflcarii dosarelor.
(2) Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul spitalului public care
organizeaza concursul de ocupare a functiei de manager :;;i concomitent se publica pe
pagina de internet a acestuia.
(3) Candida\ii pol sa conlesle acest rezullal in termen de 24 de ore de la data publicarii
rezultatelor.
(4) Contestatitle se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de 48
de ore de la data expirarf termenului de depunere a acestora.
(5) Concursul este continuat numai de candidani dedarati "admis", dupa solutio rea
contestatiilcr in conditille alin. (4). CONFORMC
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(6) Cu cel putin 5 zile inainte de data desfa~urarii probei constand in sustinerea publica a
proiectului de management, comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de
internet a spitalului proiectele de management depuse de toti candidajii declarati admi~i in
urma finalizarii probei de verificare a dosarelor de inscriere, cu asigurarea protectiei
datelor cu caracter personal ale candidatilor, conform legii.

CAP. IV DESFA~URAREA CONCURSULUI

ART. 14 (1) Sustinerea publica a proiectului de management de catre candida]! va avea
loc la data prevazuta in anuntul de concurs, dar nu mai t:.irziu de 15 zile de la data-urnlta
de depunere a dosarelor de inscriere la concurs.
(2) Proiectul de management trebuie sa evidentieze modul in care candidatul anatizeaza si
propune solutii de rezolvare a temei de concurs.
(3) Tema aleasa de candidat pentru proiectul de management face referire la spitalul
public pentru care candideaza ~i problemele concrete ale aeestuia. lnformatiile necesare
pentru realizarea proiectului trebuie sa fie accesibile candida\ilor ~i obtinute in conformitate
cu prevederile legale in vigoare.
(4) La cererea candidatilor, spitalul public care organizeaza concursul de ocupare a
functiei de manager are obligatia sa puna la dlspozitia acestora, in maximum 3 zile de la
data solicitarii, copii ale bugetului de venituri ~i chelluieli aprobat, structura organizatorica
aprooata ~i structura de personal ale unitalii sanitare, aflate in vigoare la data solicitarii,
precum ~i orice aile documente sau inforrnatli necesare in vederea intocmirii proiectului de
management, cu excepjta ace lor informalii sau documente care nu pot face obiectul
divulgarii in temeiullegii.
(5) La data ~i ora prevazute in anuntut de concurs, candidatii interesati vor putea efectua 0
vizita in cadrul spitalului sub indrumarea directorului medical al spitalului pentru a se
informa cu privire la problemele de la fata locului. Cu ocazia vizitei se va asigura
tratamentul egal !?inediscriminatoriu al tuturor candidatfor,
ART. 15 (1) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din
urmatoarea Iista de 5 teme, care va fi adaptata la problemele spitalului care organizeaza
concursul:
a) planificarea ~i organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;
b} siquranta ~i satisfactia pacientului;
c} managementul calilatii serviciilor medicale;
d} managementul resurselor umane;
e) perforrnanta clinica ~i financiara a activita\ilor spitalului.
(2) Proieclul se realizeaza individual de catre candidat ~i se dezvolta intr-un volum de
maximum 15·20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman,
rnarimea 12, spatiere la un rand.
ART. 16 (1) Sustinerea proiectului de management se face in plenul comisiei de concurs,
in !?edinta publica, la data ~i locatla indicate in anunjul de concurs.
(2) Sustinerea publica a proiectului de management de catre candidati se va efectua in
ordine altabetica. La suslinerea publica a proiectului de management de catre un candidat
nu au dreptul sa asiste ceilalli candidati,
(3) La sustinerea proiectului de management poate participa mass-rnecta, precum ~i orice
persoana care ~i·a manifestat intentia de a participa prin transmiterea unui e-rnad la
adresa mentionata in anuntul de concurs, cu precizarea numelui !?iprenumelui persoanei
interesate, iar intentia de participare a fost confirrnata de comisia de concurs cu eel p in
24 de ore inainle de data sustinerii publice a proiectului de management. Confirmar de
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participare se va efectua In ordinea cronoloqlca a solicitarilor, In termen de maximum 24
de ore de la data primirii solicitarii de participare.
(4) in vederea desfa~urarii in conditii optime a probei de concurs, consiliul de administratie
va pune la dispozitie pentru sustinerea publica a proiectelor de management 0 sala
adecvata la nivelul spitalului in raport cu nurnarul de candidaf ~i de persoane participante
la sustinerea publica. Sala pusa la dispozitie va trebui sa permita participarea la sustinerea
publi~ a proiectului de management a persoanelor care si-au manifestat intentia de
participare conform alin. (3), in limita capacitatii salilor disponibile la nivelul spitalului,
precum ~i inregistrarea audiovideo a probei.
(5) in baza e-mailurilor primite, secretarul comisiei de concurs va intocmi 0 lista de
participare la susjinerea publica a proiectului de management. Accesul In sala unde are
loc sustinerea va fi limitat la persoanele a carer intentie de participare a fost confirmata de
comisia de concurs conform alin. (3) ~ii~i dovedesc identitatea.
(6) Persoanele care iau parte la sustinerea proiectului de management sunt obligate sa
aiba 0 purtare cuviincioasa. Presedintele comisiei de concurs poate sa decida
lndepartarea din sala de catre persona lui de paza ~i protectie al spitalului a persoanelor
care tulbura buna desfasurare a concursului.
ART. 17 (1) 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
raspunde Intrebartlor din partea membrilor comisiei de concurs ~i tntrebanlor transmise din
partea persoanelor conform alin. (6).
(2) Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru raspunsut la lntrebari pentru fiecare
candidat. Aceasta durata poate fi suplimentata de presedintele comisiei de concurs in
cazul in care sunt necesare intrebari sau Jamuriri suplimentare din partea candidatnor, cu
respectarea principiului tratamentului egal ~i nediscriminatoriu al candidanlor, dar nu mai
mult de 15 minute. in rnasura in care exista, 3 dintre infrebari provin din partea oricarei
persoane, cu respectarea prevederilor alin. (6), (8) ~i (9), iar restul Intrebarilor din partea
membrilor comisiei de concurs.
(3) Comisia de concurs va adresa suficiente lntrebari fie~rui candidat pentru a permite
evaluarea proiectului de management conform modelului-cadru de grila generala de
evaluare, prevazut in anexa nr. 1 care face parte inteqranta din prezentul regulament, ~i a
abilitatilor manageriale conform fisei de evaluare a abilitatilor manageriale, prevazuta in
anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul regulament.
(4) Membrii comisiei de concurs pot adresa candidatului urrnatoarele categorii de Intrebari:
a) Intrebari deschise - cu scopul de a atrage mai multe intormatii de la candidat (de
exemplu: Ce puteti sa spuneli despre ......7);
b) intrebari inchise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situatii (de
exemplu: Ati condus un colectiv de rnunca/echipa vreodata?);
c) lntreb~ri tip studiu de caz - cu scopul de a evalua raspunsurile 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 alternative de rezolvare a
problemei personalului aveti7);
d) lntrebari de proba - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin
revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori sa revenim la subiectul anterior.
Spuneati ca ......... ).
(5) Comisia de concurs va putea adresa intrebari din bibliografia publicata lrnpreuna cu
anuntul de concurs continand legislatie specifica activit~tii spitalului public ~i lucrari de
specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar. Candidatii au
dreptul sa detina asupra lor sursele bibliografice ~i sa Ie consulte in vederea fundamentarii
raspunsurilor la tntrebari,



(6) Orice persoana poate propune intrebari pentru candidati, mentionand candidatul caruia
Ii este adresata intrebarea, cu conditia ca aceste lntrebari sa aiba legatura cu proiectul de
management ~i sa nu fie 0 lntrebare din categoria celor prevazute la alin. (7).
(7) Nu se adreseaza candidatului tntreban referitoare la opiniile sale politice, activitatea
slndlcata, religie, etnie, sex, stare materiala ~i origine sociala.
(8) lntrebarile prevazute la alin. (6) vor fi adresate prin e-mail, la adresa prevazuta in
anuntul de concurs, cu cel putm 24 de ore inainte de data prevazuta pentru sustinerea
publica a proiectului de management. Nu pot fi adresate direct intrebar! de catre
persoanele aflate in sala unde se cesfasoara proba de concurs, cu exceptia membrilor
comisiei de concurs.
(9) in cazul in care exlsta mai mult de 3 tntreban din partea persoanelor interesate pentru
acelasi candidat, cele 3 intrebari vor fi trase la serf dintre intrebarile transmise prin e-mail
conform alin. (8) Comisia de concurs va lua in considerare doar lntrebarile din partea
persoanelor interesate care respeota conditiile de la alin. (7).
(10) in cazulin care nu exlsta lntrebari din partea persoanelor interesate, toate lntrebanle
vor proveni de la membrii comisiei de concurs.
ART. 18 Intrebarile ~i raspcnsurlle in legatura cu sustinerea proiectului de management se
consemneaza in scris prin grija secretarului comisiei de concurs ~i se sernneaza de catre
membrii comisiei ~i de catre candidat. Proba constand in sustinerea publica ~i evaluarea
proiectului de management se inregistreaza audio-video, iar fi~ierele rezultate se
inregistreaza pe suport DVD, care se arhiveaza tmpreuna cu documentele concursului.
ART. 19 Dupa finalizarea probei, fiecare membru al comisiei de concurs preda
preseointelul comisiei fi~a privind evaluarea abilitalilor manageriale, cornpletata conform
modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
ART. 20 (1) in urma sustinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs
stabilesc nota finala ca media aritmetica intre nota acordata pentru evaluarea proiectului
de management ~i nota privind evaluarea abilitatilor manageriale ale candidatului.
(2) Nota finala este media aritrnetica a note lor acordate de fiecare membru al comisiei de
concurs.
(3) Nota privind evaluarea proiectului de management se acorda in baza aplicarf
modelului-cadru al grilei generale de evaluare, prevazut in anexa nr. 1 la prezentul
regulament, cu privire la continutul proiectului de management ~i sustinerea publica a
acestuia. Modelul-cadru al grilei generale de evaluare a proiectului de management poate
fi adaptat de catre comisia de concurs.
(4) Nota privind evaluarea abilitalilor manageriale ale candidatului se stabileste in baza
completarf fisei privind evaluarea abilitalilor manageriale.
(5) La medii egale, departajarea candidatilor se face dupa nota acordata pentru evaluarea
proiectului de management, iar la rnentinerea egalitalii, dupa experienta rnanaqeriala, asa
cum rezutta din curriculum vitae.
ART. 21 (1) Rezultatele in urma desfasurarf probei referitoare la sustinerea publica ~i
evaluarea proiectului de management se afiseaza la sediul spitalului care organizeaza
concursul de ocupare a functiei de manager ~i se publica concomitent pe pagina de
internet a spitalului, in termen de 24 de ore de la finalizarea probei.
(2) Candidajii au dreptul sa conteste rezultatele in termen de 24 de ore de la data
publicarii rezultatelor.
(3) Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 48
de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
(4) Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul spitalului ~i se publica
concomitent pe pagina de internet a spitalului dupa finalizarea perioadei de contestatu sau,
dupa caz, dupa solutionarea contestatiilor.
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CAP. V DISPOZITII FINALE

ART. 22 (1) Tn termen de 48 de ore de la finalizarea concursului sau, dupa caz, de la
rezolvarea contestatinor, presedintele comisiei de concurs inainteaza consiliului de
administratie al spitalului procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare
pagina de catre to!i membrii comisiei de concurs.
(2) Consiliul de adrninistratie al spitalului public tnainteaza Presedintelui Consiliului
Judetean Galati procesul-verbal cu rezultatele concursului, in vederea emiterii dispozitiei
de numire in functie pentru persoana desernnata ca§tigiUoare.
ART. 23 (1) Numirea in functia de manager al spitalului public se face prin Dispozitie a
Presedintelui Consiliului Judetean Galati, in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu moditicarile $i completarile ulterioare.
(2) Managerul numit in conditiile alin. (1) incheie contract de management cu Presedintele
Consiliului Judetean Galati, potrivit legii, pe 0 psrioada de maximum 3 ani, in baza
prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatalii, republicata, cu
modiflcarile §i cornpletarile ulterioare.
ART. 24 Dosarele de inscriere la concurs, lucrarile scrise ale candidatilor, precum §i toate
documentele intocmite in legatura cu organizarea §i desfasurarea concursului pentru
functia de manager, inclusiv inregistrarea sau consemnarea lntrebarilor §i raspunsurilor
aferente sustmerii proiectului de management, se pastreaza de catre spitalul public care a
organizat concursul, potrivit legii.

ANEXA 1 la Regulament: Model-cadru de grila generala de evaluare
a proiectului de management

1. Descrierea situatiei actuale a spitalului: 1p
2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe. oportunitati, arnenintarl): 2p
3. Identificarea problemelor critice: 0,5p
4. Selec\ionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute: O,5p
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema priorttara
identificata/problemele prioritare identificate: 6p
a) Scop: 1p
b) Obiective: 1p
c) Activita\i: 1p
- definire (0,25p)
- incadrare in timp - grafic Gantt (0,25p)
- resurse necesare - umane, materiale, financiare (O,25p)
- responsabihtati (O,25p)
d) Rezultate asteptate: 1p
e) Indicatori - evaluare, monitorizare: 1p
f) Cunoasterea legislatiei relevante: 1p

CONFORMC
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ANEXA 2 la Regulament
CONSILIUL JUDETEAN GALATI
Unitatea sanitara
FI$A PRIVIND EVA""'L'-U-A-R-E-A-A-S-I-UTATILOR MANAGERIALE
Candidat: nume, prenume _

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 analiza, sinteza, straticile -sTDlanificare
- Excelenta (10-9,50)
- Foarte buna (9,49-9,00)
- Acceptabila (8,99-7,00)
- Minima (6,99-5,00)
- Insuficienta (4,99-1,00)
3. Abilitati/Experienta in qestionarea resurselor umane
- Excelenta (10-9,50)
- Foarte buna (9,49-9,00)
- Acceotabila (8,99-7.00)
- Minima (6,99-5,00)
- lnsuficienta (4,99-1.00)
4. Aptitudini de oestionarea a conflictelor$1 a situatiilor de criza
- Excelente (10-9,50)
- Foarte bune (9,49-9,00)
- Acceotabile (8,99-7,00)
- Minime (6,99-5,00)
- Insuficiente (4,99-1,00)
5. Cunoasterea si caoacitatea de a pune in oractica leqisla\ia relevanta in domeniul sanitar
- Excelenta (10-9,50)
- Foarte buna (9,49-9,00)
- Acceptabita (8,99-7,00)
- Minima (6,99-5,00)
- Insuficienta (4,99-1,00)
6. Alte aptitudini Si abilitati manaaeriale
- Excelente (10-9,50)
- Foarte bune (9,49-9,00)
- Acceotabile (8,99-7,00)
- Minime (6,99·5,00)
- Insuficiente (4,99·1,00)

ORIGINAL
Nota obtinuta"): ---,_---:--:-
Evaluator (membrul comisiei de concurs) _
Sernnatura: _
Data: __ ---,-_,-,-
0) Se trece nota, calculata, cu doua zecimale, ca medie aritrnetica a notelor acordate la
fiecare dintre cei 6 indicatori evaluati.
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