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DISPOZITIA
Primarul oragului C6mpeni,jud.Alba,
Avind in vedere:

-prevederile art..2 din ORDIN nr. 1.520 din 22 decembrie 2016, privind

aprobarea

Regulamentului de organizare gi desfSgurare a concursului pentru ocuparea funcfiei de manager
persoan5 fizic5 din spitalele publice din releaua proprie a Ministerului S6n5t5lii
,coroborat cu
ar1.777 aL1 din Legea 95/2006,republicat5 ,cu modificdrile gi complet5rile ulterioare.
In baza art.68 al.1 din Legea 27512001a administraliei publice locale,republicat5,

DISPUNE:
ART.1:Se aprob5 REGULAMENTUL de organizare gi desf5gurare a concursului pentru
ocuparea functiei de manager persoan5 fizicd la Spitalul or5genesc C6mpeni ,conform anexei care
face parte integrant5 din prezenta dispozifie,
ART.2:Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii se incredinleaz5
Primarul oragului Cimpeni,Consiliul de administralie al Spitalului or5genesc Cimpenii,comisia de
concurs gi solutionare a contestatiilor.
ART.3:Secretarul oragului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei dispozilii,
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REGULAMENT

C

de organizare 9i desfSgurare a concursului
pentru ocuparea funcliei de manager persoani fizic5 la SpITALUL ORASENESC

cAupru

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) ocuparea funcliei de manager din cadrul SPITALULUI oRASENESC CAMPENI, se
face prin concurs, la care au acces persoane fizice care intrunesc tumulativ urm5toarele
conditii:
a) cunosc limba rom6nS, scris gl vorbit;
b) sunt absolventi ai unei institulii de invSlHm6nt superior medical, economicofinanciar sau juridic;
c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfeclionare in management sau management
sanitar, agreate de Ministerul SEnEtSlii gi stabilite prin ordin aiministrului sin5t5gii, ori
sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori
administrativ organizat intr-o institulie de invS!5mdnt iuperior acreditatS, potrivit legii;
.
d) 9u cel putin 10 ani vechime in posturi previzute cu studii universitare de lung!
duratS, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru s5v6rgirea unei infracliunl comise cu intenfie, cu
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic ai neuropsihic);
g) nu au implinit vdrsta standard de pensionare, conform legii.
_^(2) Concursul pentru ocuparea funcliei de manager din cadrul Spitalului or|genesc
C6mpeni se organizeazi de c5tre consiliul de administragie al spitalului gi se desf5goar5
la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.
(3) Nu pot candida la concursul de ocupare a funcliei de manager membrii consiliului
de administralie al spitalului publc care organizeazd ioncursul.
ART. 2
Consiliul de administralie al Spitalului Or5genesc adoptS o decizie privind
componenta comisiei de concurs gi a comisiei de solulionare a contestaliilor cu cel pulin
30 de zile inainte de data-limitH de depunere a dosarelor de inscriere la concurs.
ART. 3
(1) concursul se desfSgoari in dou5 etape, dup5 cum urmeaz5:

a) etapa de verificare a indeplinirii de citre candidali a condiliilor stabilite in anunlul
de concurs, etap5 eliminatorie;
de sustinere public5 gi de evaluare a proiectului de management.
!]-e^tapa
(2) In urma verific5rii indeplinirii de cdtre candidali a condiliilor stJbilite in anunlul de
concurs, candidatii sunt declarati admigi sau respingi, put6nd participa la etapa de
sustinere public5 9i de evaluare a proiectului de management doar candidalii declaragi

admigi.
ART. 4

(1) Punctajul maxim aferent probei de suslinere publicS gi de evaluare a proiectului
de management este de 10 puncte, corespunz5tor notei 10;00.
(2) Nota finalS minim5 de promovare a concursului este 7,00.
(3) DupE finalizarea etapelor de concurs se intocmegte, in ordine descresc5toare,
clasificarea candidalilor care au promovat concursul.
(4) Se declar5 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 administralie al spitalului public afigeazi la sediul spitalului gi public5
pe pagina de internet a spitalului, pe portalul posturi.gov.ro, precum gi pe pagina
de
internet a Ministerului S5nitSlii, la secliunea "concurs manageri", anungul de concurs, cu
cel putin 30 de zile inainte de data-limit5 de depunere a dosirelor de inicriere la
concurs.
(2) Anuntul de concurs cuprlnde:
a) denumirea funcliei scoase la concurs;
b) locul gi perioada de desfSgurare a concursului, inclusiv ziua gi ora la care se va
desfSgura proba const6nd in suslinerea public5 a proiectului de *Lnag"rent;
c) locul gi perioada de inscriere;
d) continutul dosarului de inscriere;
e) data gi ora la care candidalii interesali pot vizita spitalul;
Q adresa de e-mail la care orice persoan5 poate sE igi manifeste intenlia de a
pafticipa la sustinerea publicE a proiectului de management gi poate adresa intrebari
candidatilor in leg5tur5 cu proiectul de management gi termenul-limit5 p6n5 la care pot
fi transmise solicit5rile de participare gi eventuale intreb5ri.
(3) Bibliografia conlin6nd legislalia specific5 activitSlii spitalului public lucr5rile de
Ai
specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul
c5reia pot fi adresate intrebdri cu ocazia suslinerii puUice a proiectului de management
se stabilegte de c5tre comisia de concurs gi se public5 impreun5 cu anunlul de concurs.
Comisia de concurs va aslgura punerea la dispozilia candidalilor a bibliografiei const6nd
in lucr5ri de specialitate in domeniul managementului sau managementului sanitar in
format electronic pentru a permite accesul tuturor candidalilor lJ aceste materiale
bibliografice.
CAP. II
Organizarea concursului pentru ocuparea funcliei de manager persoanE fizicfi

ART.6
(1) Comisia de concurs este format5 din pregedinte, 2 membri gi un secretar, numili
de cdtre consiliul de administralie al spitalului. Secretarul este numit din cadrul
membrilor consiliului de administratie gi nu are drept de vot gi notare a candidalilor.
(2) Pregedintele comisiei de concurs este pregedintele consiliului de administralie al
spitalului. Ceilalti 2 membri cu drept de vot gi notare din cadrul comisiei de concurs sunt
numi[i de cttre consiliul de administralie dintre persoane din cadrul consiliului de
administratie sau din afara acestuia, av6nd experien!5 de minimum 3 ani ca manager de
spital sau av6nd calitatea de cadru didactic universitar in specialitatea management sau
s5n5tate public5 gi management.
(3) Reprezentantul ales al asocialiilor de pacienli din cadrul consiliului de etic5 al
spitalului unde se organizeaz5 concursul are calitatea de observator fir5 drept de vot gi
notare in cadrul comisiei de concurs, ins6 are dreptul de a adresa intrebtri candidaliloi.
(4) Comisia de solutionare a contestaliilor este format5 din pregedinte, 2 membri 9i
un secretar. Secretarul nu are drept de vot.
(5) Pregedintele comisiei de solulionare a contestaliilor este un membru al consiliului
de administratie al spitalului. Ceilalli 2 membri sunt persoane av6nd experien!5 de
minimum 3 ani ca manager de spital sau av6nd calitatea de cadru didactic universitar in
specialitatea management sau sEnttate public5 gi management.
(6) Nu pot face pafte din comisia de concurs gi din comisia de solulionare a
contestatiilor persoanele care au sot/sotie, rude sau afini p6nE la gradul al IV-lea
inclusiv in rSndul candidatilor sau aflate in raporturi cu caracter patrimonial cu oricare
dintre candidati.
(7) In termen de 3 zile de la finalizarea perioadei deinscriere la concurs, fiecare
dintre membrii comisiei de concurs gi ai comisiei de solulionare a contestaliilor va da o
declaratie de impa(ialitate din care sE rezulte c5 nu se aflS in niciuna dintre situaliile
previzute la alin. (6) raportat la candidafii inscrigi la concurs, precum gi o declaraiie Oe
confiden[ialitate.
ART. 7
(1) Consiliul de administralie al spitalului public pune la dispozilia comisiei de concurs
mijloacele birotice necesare desfSgur5rii concursului, ia mdsurile necesare asigurtrii
securit5tii informatiilor pe toat5 perioada acestuia 9i asiguri buna desfSgurare a probei
const6nd in sustinerea publicd a proiectului de management, prin intermediul
personalului de pazd gi protectie al spitalului.
(2) Membrii comisiei de concurs poart5 intreaga rdspundere pentru asigurarea
legalitStii gi corectitudinii in ceea ce privegte evaluarea candidalilor, asigurarea ganselor
egale pentru acegtia, securitatea conlinutului probelor de evaluare gi a documentelor
elaborate de comisie.
(3) Pregedintele comisiei de concurs stabilegte atribulii suplimentare pentru membrii
comisiei de concurs, dac5 apreciaz5 ca fiind necesare pentru o mai bun5 desf|gurare a
concursului.
ART. B
Comisia de concurs are in principal urm6toarele atribulii:

a) stabilirea bibliografiei de concurs conform prevederilor art. 5 alin. (3);
b) analizarea gi verificarea dosarelor de inscriere a candidaliror;
c) intocmirea listei candidalilor admigi pentru a participa la concurs;
d) instruirea candidatilor inainte de inceperea probei de evaluare privind regulile
desfSgurErii concursului;
e) organizarea probei de evaluare const6nd in suslinerea public5 gi evaluarea
proiectului de management;
f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativt a probei de evaluare
gi pentru finalizarea concursului, inclusiv planul intreb5rilor urm6nd a fi adresate;
g) publicarea proiectelor de management ale candidalilor pe pagina de internet a
spitalului cu cel putin 5 zile inainte de data suslinerii publice conform art. 13 alin. (6), cu
asigurarea protectiei datelor cu caracter personal ale candida[ilor, conform legii;
h) evaluarea gi notarea candidafilor;
i) stabilirea clasificirii candidalilor in funclie de notere oblinute;
j) transmiterea in scris c5tre departamentul de resurse umane a spitalului, prin
intermediul secretarului comisiei, a rezultatelor concursului, pentru a fi afigate la sediul
spitalului gi publicate pe pagina de internet a spitalului;
k) inregistrarea contestaliilor candidalilor gi predarea acestora, pe baz5 de procesverbal, comisiei desemnate pentru solulionarea contestaliilor;
l) dacH este cazul, punerea la dispozilia comisiei de solulionare a contestaliilor a
tuturor documentelor necesare in vederea analizErii 9i solulion5rii acestora;
m) inaintarea rezultatelor finale ale concursului c5tre consiliul de administralie.
ART.9
(1) Comisia de solutionare a contestaliilor are in principal urm5toarele atribulii:
a) solutioneaz5 contestatiile depuse de candidali cu privire la rezultatul verific5rii
dosarelor candidati lor;
b) solutioneaz5 contestatiile depuse de candidali cu privire la notarea probei
constind in suslinerea public5 gi evaluarea proiectului de management;
c) transmite rezultatele contestaliilor, prin intermediul secretarului comisiei de
concurs, cttre departamentul de resurse umane a spitalului, pentru a fi comunicate
candidatilor.
(2) Deciziile comisiei de solutionare a contestaliilor sunt definitive gi sunt aduse la
cunogtinta contestatarului prin afigare la sediul spitalului public Ai prin publicare pe
pagina de internet a spitalului, in termen de maximum 24 de ore de la solulionarea
contestatiilor.
(3) Candidatul nemultumit de modul de solulionare a contestaliei se poate adresa
instantei de contencios administrativ, in condiliile legii.
ART. 10
Secretarul fiecHrei comisii are, in principal, urm5toarele atribulii:
a) urm5regte respectarea normelor cu privire la organizarea gi desfSgurarea
concursului;
b) redacteaz5 gi semneaz5 intreaga documentalie privind activitatea specific5 a
comisiei din care face parte, inclusiv procesele-verbale ale fiec5rei gedinle de lucru a
comisiei;

c) intocmegte lista de pafticipare a persoanelor interesate la suslinerea public|
proiectului de management;
d) indeplinegte orice sarcini specifice necesare bunei desfSguriri a concursului.
CAP.

a

III

lnscrierea candidalilor
ART. 11
inscrierea candidalilor se face la sediul spitalului public unde se organizeaz5
concursul pin5 la data-limitt stabilit5 in anunlul de concurs.
ART. 12
Dosarul de inscriere trebuie sE conlin5 in principal urm5toarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul menlioneazd funclia pentru care
doregte sH candideze;
b) copia certificat5 pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate;
c) copia certificat5 pentru conformitate a diplomei de licen!5 sau echivalente;
d) copia certificat5 pentru conformitate a documentelor caie atest5 absolvirea
cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevSzute la art. 1
alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic
sau administrativ, organizat intr-o institulie de invS!5m6nt superior acreditati, potrivit
legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atest5 vechimea in posturi cu studii universitare de lung5 durat5
sau copie certificatH pentru conformitate a carnetului de munc5;
g) cazieruljudiciar sau declaralia candidatului prin care acesta igi exprim|
consimtSm6ntul pentru oblinerea extrasului de pe cazieruljudiciar de c5tre comisia de
concurs conform Legti nr,29012004 privind cazierul judiciar, republicatS, cu modific5rile
gi complet5rile ulterioare;
h) adeverinta din care rezulti cE este apt medical, fizic gi neuropsihic;
i) declaratia pe propria r5spundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de
anul 1989;
j) copie certificat5 pentru conformitate a actelor (certificat de cis5torie etc.) prin care
candidatul gi-a schimbat numele, dup6 caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
I) declaratie pe propria rEspundere a candidatului c5 proiectul de management este
conceput gi realizat integral de c5tre candidat;
m) declaratie pe propria r5spundere cE in ultimii 3 ani nu a fost constatatd de cdtre
institutia competent5 existenla conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu
privire la candidat;
n) declaratie pe propria r5spundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de
pe documentele depuse la dosarul de inscriere.
ART. 13

(1) in termen de 3 zile de la data finaliz5rii inscrierilor, comisia de concurs verific5
dosarele depuse gi stabilegte pentru fiecare candidat rezultatul "admis" sau "respins" gi
face publice rezultatele verific5rii dosarelor.
(2) Rezultatul verific5rii dosarelor de inscriere se afigeaz5 la sediul spitalului public
care organizeazd concursul de ocupare a funcliei de manager gi concomitent se publicfi
pe pagina de internet a acestuia.
(3) Candidatii pot si conteste acest rezultat in termen de 24 de ore de la data
public5rii rezu ltatelor.
(4) Contestatiile se solulioneaz5 de comisia de solulionare a contestaliilor, in termen
de 48 de ore de la data expir5rii termenului de depunere a acestora.
(5) Concursul este continuat numai de candidalii declarali "admis", dup5 solulionarea
contestatiilor in conditiile alin. (4).
(6) Cu cel putin 5 zile inainte de data desfSgur5rii probei const6nd in suslinerea
public5 a proiectului de management, comisia de concurs va publica concomitent pe
pagina de internet a spitalului proiectele de management depuse de to[i candidalii
declarati admigi in urma finaliz5rii probei de verificare a dosarelor de inlcriere, cu
asigurarea protectiei datelor cu caracter personal ale candidalilor, conform legii.
CAP. IV
Desf5gurarea concursu lui

ART. 14
(1) Sustinerea public5 a proiectului de management de c5tre candidali va avea loc la
data prevtzutt in anunlul de concurs, dar nu mai t6rziu de 15 zile de la data-limitS de
depunere a dosarelor de inscriere la concurs.
(2) Proiectul de management trebuie sE evidenlieze modul in care candidatul
analizeaz5 gi propune solutii de rezolvare a temei de concurs.
(3) Tema aleas5 de candidat pentru proiectul de management face referire la spitalul
public pentru care candideazd 9i problemele concrete ale acestuia. Informaliile necesare
pentru realizarea proiectului trebuie s5 fie accesibile candidalilor gi oblinutein
conformitate cu prevederile leEale in vigoare.
(4) La cererea candidatilor, spitalul public care organizeazd concursul de ocupare a
functiei de manager are obligalia sE pun5 la dispozilia acestora, in maximum 3 zile de la
data solicit5rii, copii ale bugetului de venituri gi cheltuieli aprobat, structura
organizatoric5 aprobat5 gi structura de personal ale unitSlii sanitare, aflate in vigoare la
data solicitirii, precum gi orice alte documente sau informalii necesare in vederea
intocmirii proiectului de management, cu exceplia acelor iniormalii sau documente care
nu pot face obiectul divulgdrii in temeiul legii.
(5) La data gi ora prevEzute in anunlul de concurs, candidalii interesali vor putea
efectua o vizit5 in cadrul spitalului sub indrumarea directorului medical aispitaiului
pentru a se informa cu privire la problemele de la fala locului. Cu ocazia vizitei se va
asigura tratamentul egal gi nediscriminatoriu al tuturor candidalilor.
ART. 15

(1) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmStoarea
list6 de 5 teme, care va fi adaptat5 la problemele spitalului care organizeaz5 concursul:
a) planificarea gi organizarea serviciilor de s6nitate la nivelul spitalului;
b) siguranta gi satisfactia pacientului;
c) managementul calitSlii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanta clinic5 9i financiar5 a activit5lilor spitalului.
(2) Proiectul se realizeaz5 individual de cdtre candidat gi se dezvolt5 intr-un volum de
maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman,
m5rimea 12, spagiere Ia un rind.
ART. 16
(1) Sustinerea proiectului de management se face in plenul comisiei de concurs, in
gedinti publicS, la data gi localia indicate in anunlul de concurs.
(2) Sustinerea public5 a proiectului de management de c5tre candidali se va efectua
in ordine alfabetici. La suslinerea public5 a proiectului de management ie c5tre un
candidat nu au dreptul sE asiste ceilalli candidali.
(3) La sustinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum gi
orice persoan5 care gi-a manifestat intenlia de a participa prin transmiterea unui e-mail
la adresa mentionat5 in anunlul de concurs, cu precizarea numelui gi prenumelui
persoanei interesate, iar intentia de participare a fost confirmatS de comisia de concurs
cu cel putin 24 de ore inainte de data suslinerii publice a proiectului de management.
Confirmarea de participare se va efectua in ordinea cronologicfl a solicit5rilor,ln termen
de maximum 24 de ore de la data primirii soricitHrii de partiiipare.
(a) in vederea desfSgur5rii in condilii optime a probei de concurs, consiliul de
administratie va pune la dispozilie pentru susfinerea public5 a proiectelor de
management o salS adecvat5 la nivelul spitalului in raport cu numHrul de candidali gi de
persoane pafticipante la sustinerea public5. Sala pus6 la dispozilie va trebui sE permit|
participarea la sustinerea public5 a proiectului de management a persoanelor care gi-au
manifestat intentia de participare conform alin. (3), in limita capacit5lii s5lilor disponibile
Ia nivel.ul spitalului, precum gi inregistrarea audiovideo a probei.
(5) In baza e-mailurilor primite, secretarul comisiei de concurs va intocmi o list5 de
pafticipare la sustinerea public5 a prolectului de management. Accesul in sala unde are
loc sustinerea va fi limitat Ia persoanele a c5ror intenlie de participare a fost confirmat5
de comisia de concurs conform alin. (3) gi igi dovedesc identitatea.
(6) Persoanele care iau parte Ia suslinerea proiectului de management sunt obligate
sH aib5 o purtare cuviincioasS. Pregedintele comisiei de concurs polte si decid5
indep5rtarea din salS de c5tre personalul de pazt gi proteclie al spitalului a persoanelor
care tulbur5 buna desfSgurare a concursului.
ART. 17
(1) in cadrul suslinerii proiectului de management, candidatul va prezenta, mai intfii,
pe durata de maximum 20 de minute, proiectul de management intocmit gi apoi va
r5spunde intreb5rilor din partea membrilor comisiei de concurs gi intreb5rilor transmise
din partea persoanelor conform alin. (6).

^

(2) Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru rispunsul la intreb5ri pentru fiecare
candidat. Aceast5 durat5 poate fi suplimentat6 de pregedintele comisiei de concurs
in
cazul in care sunt necesare intreb5ri sau lSmuriri suplimentare din partea candidalilor,
cu respectarea principiului tratamentului egal gi nediscriminatoriu al candidafilor,
dar nu
mai mult de 15 minute. in mtsura in care exisl5, 3 dintre intrebiri piorin din paftea
oric5rei persoane, cu respectarea prevederilor alin. (6), (B) (9), iar restul intreb6rilor
Si
din partea membrilor comisiei de concurs.
(3) Comisia de concurs va adresa suficiente intrebdri fiec5rui candidat pentru
a
permite evaluarea proiectului de management conform modelului-cadru
de grild
general5 de evaluare, prev5zut in anexa nr. 1 care face pafte integrant5
din prezentul
regulament, 9i a abilitSlilor manageriale conform figei de evaluarei abilitililor
manageriale, prevSzut5 in anexa nr.2 care face parte integrant5 dln prezentul
regulament.
(4) Membrii comisiei de concurs pot adresa candidatului urm5toarele categorii
de
intrebEri:
a) intreb5ri deschise - cu scopul de a atrage mai multe informalii de la candidat (de
exemplu: Ce puteti sE spuneli despre ......?);
b) intreb5ri inchise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situalii (de
exemplu: Ati condus un colectiv de munc5/echip5 vreodat5?);
c) intreb5ri tip studiu de caz - cu scopul de a evalua rSspinsurile 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, ie alternative
de
rezolvare a problemei personalului ave!i?);
d) intreb5ri de prob5 - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat
prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori sd revenim
la subiectul
anterior. Spuneati cA .........).
(5) Comisia de concurs va putea adresa intreb5ri din bibliografia publicat5 impreun5
cu anuntul de concurs conlin6nd legislalie specificd activitSlii ipttatutui public iucr5ri
Ai
de specialitate in domeniul managementuluisau managementului sanitar. Candidalii
au
dreptul sE detin5 asupra lor sursele bibliografice gi sb le consulte in vederea
fundamenttrii r5spunsurilor la intreb5ri.
(6) Orice persoanS. poate propune intrebSri pentru candidafi, menlionind candidatul
c5ruia ii este adresat5 intrebarea, cu condilia ca aceste intrebSri sa aiOe leg5turi
cu
:roiectul de management gi sE nu fie o intrebare din categoria celor prev5zute la alln.
(7).
(7) Nu se adreseazd candidatului ?ntrebSri referitoare la opiniile sale politice,
activitatea sindicalS, religie, etnie, sex, stare materialfi gi origine social5.
(B) intrebdrile prevSzlte la alin. (6) vor fi adresate prin e-mail, la adresa previzut5
in
anuntul de concurs, cu cel pulin 24 de ore inainte de data prev5zut5 pentru susfinerea
public5 a proiectului de management. Nu pot fi adresate direct intrebiri
de c5tre
persoanele aflate Tn sala unde se desf5goar5 proba de concurs, cu
exceplia membrilor
comisiei de concurs.
(9) in cazul in care exist5 mai mult de 3 intreb5ri din paftea persoanelor interesate
pentru acelagi candidat, cele 3 intreb5ri vor fi trase Ia sorli dintre intrebtrile
transmise

prin e-mail conform alin. (B). Comisia de concurs va lua in considerare doar intreb5rile
din.partea persoanelor interesate care respecti condiliile de la alin. (7).
(10) In cazul in care nu exist5 intreb5ri din partea persoanelor interesate, toate
intrebdrile vor proveni de la membrii comisiei de concurs.
ART. 18
intreb5rile gi r5spunsurile in leg5tur5 cu suslinerea proiectului de management se
consemneaz5 in scris prin grija secretarului comisiei de concurs gi se semneaz5 de c5tre
membrii comisiei gi de c5tre candidat. Proba const6nd in suslineiea public5 gi evaluarea
proiectului de management se inregistreazd audiovideo, iar figierele rezultate se
inregistreaz5 pe suport DVD, care se arhiveazi impreund cu documentele concursului.
ART. 19
DupE finalizarea probei, fiecare membru al comisiei de concurs predb pregedintelui
comisiei figa privind evaluarea abilitdlilor manageriale, completat5 conform modelului
prevEzut in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
ART.20
(1) in urma suslinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs
stabilesc nota finalS ca media aritmetict intre nota acordat5 pentru evaluarea proiectului
de management gi nota privind evaluarea abilitElilor manageriale ale candidatului.
(2) Nota final5 este media aritmetic5 a notelor acordate de fiecare membru al
comisiei de concurs.
(3) Nota privind evaluarea proiectului de management se acord5 in baza aplictrii
modelului-cadru al grilei generale de evaluare, prev5zut in anexa nr. 1 la prezentul
regulament, cu privire la conlinutul proiectului de management gi suslineiea publict a
acestuia. Modelul-cadru al grilei generale de evaluare a proiectului de management
poate fi adaptat de cStre comisia de concurs.
(4) Nota privind evaluarea abilitSlilor manageriale ale candidatului se stabilegte in
baza complet6rii figei privind evaluarea abirit5liror manageriale.
(5) La medii egale, departajarea candidalilor se face dupi nota acordatt pentru
evaluarea proiectului de management, iar la menfinerea egalittlii, dupS experienla
managerialS, aga cum rezult5 din curriculum vitae.
ART. 21
(1) Rezultatele in urma desfSgur5rii probei referitoare la suslinerea publicfi gi
evaluarea proiectului de management se afigeaz5 la sediul spitilului care organizeazil
concursul de ocupare a funcliei de manager gi se public5 concomitent pe pagina de
internet a spitalului, in termen de24 de ore de la finalizarea probei.
(2) Candidatii au dreptul sH conteste rezultatelein termende24 de ore de la data
publicirii rezultatelor.
(3) Contestatiile se solulioneaz5 de comisia de solulionare a contestaliilor in termen
de 48 de ore de la data expir5rii termenului de depunere a acestora.
(4) Rezultatele finale ale concursului se afigeaz5 la sediul spitalului gi se public}
concomitent pe pagina de internet a spitalului dup5 finalizarea perioadei de contestalii
sau, dupE caz, dup5 solulionarea contestaliilor.
CAP. V

Dispozitii finale
ART. 22

(1) in termen de 48 de ore de la finalizarea concursului sau, dup5 caz, de la
rezolvarea contestatiilor, pregedintele comisiei de concurs inainteazt consiliului de
administratie al spitalului procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare
pagin5 de c5tre toti membrii comisiei de concurs.
(2) Consiliul de administralie al spitalului public inainteazd Primarului procesul-verbal
cu rezultatele concursului, in vederea emiterii dispoziliei de numire in funclie pentru
persoana desemnat5 cSgtig5toare.
ART.23
(1) Numirea in functia de manager al spitalului public se face prin dispozilia
primarului, in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s5n5t5lii,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare.
(2) Managerul numit in condiliile alin. (1) incheie contract de management cu
primarul UAT, potrivit legii, pe o perioad5 de maximum 3 ani, in baza prevederilor Legii
nr. 95/2006, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare.
ART.24
Dosarele de inscriere la concurs, lucr5rile scrise ale candidalilor, precum toate
9i
documentele intocmite in leg5tur5 cu organizarea gi desfSguraiea concursului pentru
functia de manager, inclusiv inregistrarea sau consemnare-a intreb5rilor gi rispunsurilor
aferente sustinerii proiectului de management, se p5streazfi de cttre spitalul public care
a organizat concursul, potrivit legii.
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