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SPITALUL MUNICIPAL” DIMITRIE CASTROIAN” HUŞI 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

A   N   U   N Ţ 

 

 

Consiliul de administraţie al SPITALULUI MUNICIPAL ”DIMITRIE CASTROIAN” HUŞI 

organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoanã fizicã, în conformitate cu prevederile 

Odinului MS nr.1082 /2010 şi a regulamentului aprobat prin Dispoziţia nr.1378 din 30 octombrie 2013, de cãtre 

Primarul Municipiului Huşi.                        

 Concursul va avea loc la sediul SPITALULUI MUNICIPAL ”DIMITRIE CASTROIAN” HUŞI 

Str. 1 Decembrie, nr. 40, Huşi, jud. Vaslui, având urmatorul calendar de desfãşurare: 

 01.02.2014 -23.02.2014, ora 11.00  - înscrierea candidaţilor la concurs;  

 24.02.2014- 26.02.2014, ora 11.00  - verificarea îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor de 

participare la concurs (selecţia dosarelor); 

 27.02.2014, ora 15.00 - afişarea rezultatului verificãrii dosarelor de înscriere; 

 28.02.2014, ora 15.00 - depunerea de contestaţii, referitor la verificarea dosarelor; 

 01.03.2014-02.03.2014, ora 15.00 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului contestaţiilor; 

 03.03.2014, ora 11.00 – data  probei scrise; 

 04.03.2014, ora 11.00  - afişarea rezultatelor de la proba scrisã; 

 05.03.2014, ora 11.00 – depunerea contestaţiilor pentru proba scrisã; 

 06.03.2014, ora 11.00 – soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisã; 

 07.03.2014, ora11.00 - proba de susţinere a proiectului de management, respectiv  dupã caz,  un interviu 

de selecţie; 

 08.03.2014, ora11.00 – data  afişãrii rezultatelor finale; 

 09.03.2014, ora11.00 – data depunerii contestaţiilor finale; 

 10.03.2014-11.03.2014, ora 11.00 - soluţionarea contestaţiilor finale şi afişarea rezultatului contestaţiilor 

finale; 
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Criteriile de selecţie constau în : 

1) Etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapã 

eliminatorie; 

2) Etapa de susţinere a probelor de evaluare constând din: 

 Proba scrisã, un test – grilã de verificare a cunoştinţelor; 

 Proba de susţinere a proiectului de management (întocmit dupã o temã-cadru din cele publicate pe 

site-ul unitaţii şi afişate la sediul acesteia) completatã, dupã caz, de un interviu de selecţie. 

Înscrierile se fac în perioada 01.02.2014 -23.02.2014, ora 11.00, la sediul SPITALULUI MUNICIPAL 

”DIMITRIE CASTROIAN” HUŞI, din  Str. 1 Decembrie, nr. 40, Huşi, jud. Vaslui. 

 

 La concurs au acces persoane fizice care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii: 

- sunt absolvenţi  de învãţãmânt superior de lungã duratã cu diplomã de licenţã sau echivalentã ; 

- sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de 

Ministerul Sãnãtãţii şi stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat 

sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de 

învãţãmânt superior acreditatã, potrivit legii; 

- au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevãzute cu studii universitare de lungã duratã, conform legii;   

- nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmãrire penalã ; 

- sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 

- nu au vârsta de pensionare, conform legii. 

Dosarul de înscriere trebuie sã conţinã urmãtoarele documente: 

- cererea de înscriere; 

- copia actului de identitate; 

- copia legalizatã a diplomei de licenta sau echivalentã; 

- copie legalizatã a documentelor care atestã absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau 

management sanitar prevazute la art.1 alin.(1) lit.b, ori copia legalizatã a diplomei de masterat sau 

doctorat în management sanitar, economic sau adminsitrativ  organizat într-o instituţie de învãţãmânt 

superior acreditatã, potrivit legii: 

- curriculum vitae; 

- copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestã efectuarea unor specializãri, competente/atestate 

etc. în domeniul managementului sanitar ; 

- adeverinţã care atestã vechimea în posturi cu studii universitare de lungã duratã sau copie de pe 

carnetul de muncã, certificatã “în conformitate cu originalul” de cãtre conducerea unitãţii; 
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- cazierul judiciar; 

- adeverinţã din care rezultã cã este apt medical, fizic şi neuropsihic; 

- declaraţie pe propria rãspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 

- declaraţie pe propria rãspundere cã nu este urmãrit penal şi nu are cunoştinţã cã a fost începutã 

urmãrirea penalã asupra sa; 

- copie legalizatã a actelor (certificate de cãsãtorie, etc.) prin care şi-a schimbat numele, dupã caz ; 

- proiectul de management realizat de candidat; 

- chitanţa de platã a taxei de participare la concurs. 

 

Cuantumul taxei de participare la concurs este de 700 lei . 

 

Pe site-ul SPITALULUI MUNICIPAL ”DIMITRIE CASTROIAN” HUŞI respectiv e-mail: 

administrativ@spitalmunicipalhusi.ro, se aflã afişate: 

-     Anunţul de participare; 

- Regulamentul de organizare şi desfãşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager ; 

- Bibliografia de concurs; 

- Temele-cadru pentru proiectul de management . 

 

 

Relaţii suplimentare la Telefon: 0235/481081  

 

 

 

                                PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 

 

                                                     BIOING.  VLADA MIHAELA  
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BIBLIOGRAFIE 

 

 pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager-pesoanã fizicã, la SPITALUL MUNICIPAL 

“DIMITRIE CASTROIAN” HUŞI. 

 

A. Din domeniul legislaţiei: 

 

1.LEGEA NR.95/2006, privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

2.HOTĂRÂREA  DE GUVERN  nr. 262 din 31 martie 2010, pentru aprobarea Contractului-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010; 

3. ORDINUL Nr. 423/191/ din 29 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 

2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, modificat cu Ordinul nr. 587/229/ din 30 aprilie 2013, respectiv cu 

Ordinul nr. 1035/577/ din 28 august 2013; 

 4. HOTĂRÂREA  DE GUVERN   Nr. 261 din 31 martie 2010, privind aprobarea programelor naţionale de 

sănătate pentru anul 2010; 

5.  ORDINUL MS  nr. 264/ 2010, pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 

sănătate în anul 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

6. ORDINUL MS  nr. 916 din 27 iulie 2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; 

7. ORDINUL MS  nr. 914 din 26 iulie 2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare; 

8. LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice (ANEXA III); 

9. ORDIN nr. 547 din 26 mai 2010, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile 

de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

10. ORDINUL MS nr. 1470 din 20 octombrie 2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi 

promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar; 
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11. HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

12. EGEA nr. 500 din 11 iulie 2002,  privind finanţele publice, cu modificãrile şi completarile ulterioare; 

13. LEGEA nr. 346 din  5 iunie 2002, republicatã, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

14. LEGE   nr. 53 din 24 ianuarie 2003   ( actualizatã), CODUL MUNCII; 

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificãrile şi completãrile ulterioare; 

16. HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 925 din 19 iulie 2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

17. HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1660 din 22 noiembrie 2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare; 

18. LEGEA   nr. 69 din 16 aprilie 2010, a  responsabilităţii fiscal-bugetare; 

19. ORDONANŢA GUVERNULUI nr.119/1999, republicatã, privind controlul inten şi controlul financiar 

preventiv, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

20. ORDINUL MFP nr. 522 /2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv; 

21. ORDINUL MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa si raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 

 

B. Din domeniul managementului sanitar: 

 Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar- “Managementul Spitalului”, 

Editura Public H, Press 2006, Bucureşti; 

 



6 
 

 

 

TEMELE –CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT ÎN VEDEREA OCUPÃRII 

FUNCŢIEI DE MANAGER- PERSOANÃ FIZICÃ DIN CADRUL 

 

SPITALULUI MUNICIPAL “DIMITRIE CASTROIAN” 

HUŞI 

 

1. Îmbunãtãţirea structurii şi organizãrii spitalului; 

2. Schimbarea profilului unui spital cu performanţe nesatisfãcãtoare; 

3. Îmbunãtãţirea managementului resurselor umane; 

4. Evaluarea serviciilor de sãnãtate furnizate de spital; 

5. Analiza situaţiei economice financiare a spitalului; 

6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitãţii; 

7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor; 

8. Strategia managementului în activitatea de investiţii; 

9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizãrii activitãţii spitalului.  

 

 

*Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizeazã individual de cãtre  acesta şi se 

dezvoltã într-un volum de 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, la un rând. 

 

 

 

 


