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A N U N T 

 

CONSILIUL DE ADMINISTIE AL SPITALULUI 
MUNICIPAL URZICENI (JUDET IALOMITA ) 

Organizeaza 
 

CONCURS 
in conformitate cu prevederile OMS 

nr.1082/2010 

pentru ocuparea  functiei de manager  - persoana fizica 

 
    Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Urziceni , judetul Ialomita , la 

data de 15.02.2012 , ora 12. 

 

    La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc ,cumulativ ,urmatoarele criterii :  

 

    a) sunt absolvenŃi de învăŃământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenŃă sau 

echivalentă; 

    b) sunt absolvenŃi ai unor cursuri de perfecŃionare în management sau management 

sanitar, agreate de Ministerul SănătăŃii si stabilite prin Ordin al ministrului sanatatii,ori 

sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar ,economic ori 

administrativ ,organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii  ;    

    c) au cel puŃin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată  

conform legii ; 

    d) nu sunt condamnaŃi penal sau în curs de urmărire penală; 

    e) sunt apŃi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 

     f) nu au vârsta de pensionare, conform legii. 

 

    Inscrierile se fac la sediul Spitalului Municipal Urziceni, str.Teilor ,nr.3, in perioada 

    22.01.2012- 08.02.2012    

 

    Dosarul de înscriere trebuie să conŃină următoarele documente: 
    a) cererea de înscriere; 

    b) copia actului de identitate; 

    c) copia legalizată a diplomei de licenŃă sau echivalente; 



    d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecŃionare în  

management  sau  management sanitar ; 

    e) curriculum vitae; 

    f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, 

competenŃe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; 

    g) adeverinŃa 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 unităŃii; 

    h) cazierul judiciar; 

    i) adeverinŃa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 

    j) declaraŃia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 

1989; 

    k) declaraŃia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinŃă că a 

fost începută urmărirea penală asupra sa; 

    l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, 

după caz; 

    m) proiectul de management realizat de candidat; 

    n) chitanŃa de plată a taxei de participare la concurs. 

 

  Taxa de concurs este de 500 lei si se achita la casieria Spitalului Municipal Urziceni  

  Temele cadru si bibliografia pentru concurs sunt publicate pe site –ul : 

      www.spital-urziceni .ro , site-ul Primariei Municipiului Urziceni www.primaria-

urziceni.ro si afisate la sediul unitatii. 

                                        
 
 
 
                                          PRESEDINTE  

                           CONSILIU DE ADMINISTRATIE     
 
                                AV. ANTONESCU LIDUN                        



                                                                                          ANEXA 1 

           

                                                                                                                             

Bibliografia 

pentru desfaşurarea concursului organizat în vederea ocupării funcŃiei de manager 

din cadrul Spitalului Municipal Urziceni 

 

1. Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare; 

2. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare; 

3. Ordinul 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, 

cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si 

pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; 

4. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare; 

5. OrdonanŃa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziŃie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare 

6. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publica din O.U.G. 

nr 34/2006 cu modificările si completările.ulterioare 

7. Hotararea nr. 1.660/2006 (actualizata*) pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publica prin mijloace 

electronice din OrdonanŃa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si 

a contractelor de concesiune de servicii 

8. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile 

publice si Legea 285/2010  privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit 

din fonduri publice; 

9. Hotararea Guvernului 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. 

10. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea si promovarea in funcŃii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare 

publice din sectorul sanitar; 

11.  Ordin al ministrului sanatatii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile 

notei din anexa II/2 la legea- cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a 

personalului plătit din fondurile publice;  

 

12. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1043/2010 privind elaborarea bugetului de 

venituri si cheltuieli a spitalului public 



13. OrdonanŃa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar 

- preventiv, republicata, cu modificările si completările ulterioare 

14. Ordinul nr. 522/2003 (actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările 

si completările ulterioare; 

15. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 

institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor 

bubetare si legale; 

16. Ordin al ministerului sanatatii publice si al preşedintelui Casei NaŃionale de 

Asigurări de Sanatate nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Contractului - cadru privind condiŃiile acordarii asistentei medicale 

in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe 2011-2012 

17. Legea nr.l18/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii 

echilibrului bugetar; 

18. OrdonanŃa nr. 80/2001 (actualizata) privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritatile administraŃiei publice si institutiile publice; 

19. Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

20. Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si 

de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

21. Ordinul ministrului sănătăŃii publice nr. 914/2006 privind aprobarea Normelor 

privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obŃinerii 

autorizaŃiei de funcŃionare a spitalelor, cu modificările si completările ulterioare 

22. Ordinul nr. 44/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la 

nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea creşterii calitatii actului medical 

in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; 

23. Ordin nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuŃiilor comitetului director; 

24. Ordin MSP nr.863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atributiilor si 

competentelor consiliului medical al spitalelor; 

25. Ordinul ministrului sănătăŃii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi control al infecŃiilor nosocomiale în unităŃile sanitare; 

26. Ordinul nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a Comitetului de securitate şi sănatate în muncă; 

27. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 

profesionale, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Din domeniul managementului 

1. Sănătate publică şi management sanitar – Prof. Dr. Cristian Vlădescu, Editura 

Cartea universitară,. Bucureşti 2004; 

2. Şcoala NaŃionala de Sanatate Publica si Management Sanitar- 

Managementul Spitalului, Editura Public H Press, 2006. 

 

 



                                                                                      ANEXA  2  

 

 

Temele-cadru pentru proiectul de management 

in vederea ocupării funcŃiei de manager din cadrul Spitalului Municipal Urziceni 

 

1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului 

a) Analiza circuitelor funcŃionale; 

b) Analiza structurii pe secŃii (clinice, paraclinice, administrative etc); 

c) Evalurea relaŃiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate; 

d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii diagnostice si terapeutice 

e) Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului. 

2. Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare 

a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul 

spitalului(urgenta, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc); 

b) Transformarea intr-un centru multifuncŃional de tip ambulatoriu; 

c) Transfomiarea intr-un centru medico-social; 

d) Privatizarea unor secŃii din cadrul spitalului. 

3. Imbunatatirea managementului resurselor umane 

a) Evaluarea incadrarii cu personal pe categorii; 

b) Evaluarea relaŃiei dintre structura spitalului si incadrarea cu personal; 

c) Evaluarea relaŃiei dintre serviciile furnizate si incadrarea cu personal; 

d) Metode de creştere a performantei personalului; 

e) Stimularea satisfacŃiei profesionale a personalului medical. 

4. Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital 

a) Analiza activitatii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate; 

b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate 

(codificare,colectare, transmitere, validare); 

c) Imbunatatirea capacitatii  de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor; 

d) Propuneri de imbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei 

analizei activitatii  clinice. 

5. Analiza situatiei economice-financiare a spitalului 

a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii; 

b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secŃii etc) 

c) Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurărilor sociale de 

sanatate; 

d) Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si 

private. 

6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii 



a) Calitatea serviciilor; 

b) Calitatea datelor raportate; 

c) Calitatea personalului; 

d) Satisfactia pacienŃilor. 

7. Strategia managementului in domeniul achiziŃiilor 

a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte 

materiale); 

b) Modalitati de achiziŃie; 

c) Evaluarea stocurilor; • 

d) Indicatori de eficienta ai utilizării stocurilor. 

8. Strategia managementului in activitatea de investitii 

a) In echipamente; 

b) Modernizarea de secŃii; 

c) Extinderi; 

d) ReparaŃii capitale. 

9. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii 

activitatii spitalului 

a) Fundamentarea activitatilor; 

b) Determinarea cheltuielilor pe secŃii si tipuri de cheltuieli; 

c) Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor 

spitalului. 

CandidaŃii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de 

management care vizeaza spitalul (maxim 8-10 pagini, fonturi de 14 in Times New 

Roman). 

• Structura proiectului de management 

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului: 

  1.Caracteristici relevante ale populaŃiei deservite; 

 2. Structura unitatii; 

 3. Resurse umane; 

 4. Activitatea spitalului; 

 5. Situatia dotării; 

    6. Situatia financiara. 

B. Analiza de situatie: 

 1. Principalele probleme ale unitatii; 

   2.Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si 

amenintari; 

C. Identificarea problemelor critice; 

D. SelecŃionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; 

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata: 



1. Scop; 

2. Obiective. 

3. Activitati: 

a) definire; 

b) incadrare in timp -grafic Gantt; 

c) resurse necesare- umane, materiale, financiare; 

d) responsabilitati; 

4. Rezultate aşteptate; 

5. Monitorizare; 

6. Evaluare. 

 


