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ANUNŢ 

 
 Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumologie Scorniceşti 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de MANAGER – persoană fizică.  
 Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Legii                   
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice al căror 
management al asistenţei medicale a fost transferat de către Consiliul Judeţean 
Olt, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt                    
nr. 528/24.08.2010. 

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti din B-dul Muncii nr. 21 la data de 02.02.2011, ora 1000 în două etape 
după cum urmează: 

1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în 
publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;  

2) etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde: 
a) proba scrisă constând într-un test grilă de verificare a cunoştinţelor; 
b) proba de susţinere a proiectului de management, completată, după caz, de 

un interviu de selecţie; 
Candidaţii înscrişi la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă; 
b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau 

management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al 
ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în 
management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de 
învăţământ superior acreditată, potrivit legii; 

c) au cel puţin doi ani vechime în posturi de conducere în administraţia 
publică, în domeniul sanitar sau în posturi prevăzute cu studii universitare de 
lungă durată;  

d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 
f) nu au vârsta de pensionare conform legii; 
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 
a) cererea de înscriere; 
b) copia actului de identitate; 
c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente; 
d)copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de 

perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute, ori copia 
legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic 
sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, ori 



adeverinţă eliberată care atestă începerea cursurilor, inclusiv de Şcoala Naţională 
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, 
care dovedeşte începerea cursului de perfecţionare în ”Management spitalicesc”; 

e) curriculum vitae; 
f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor 

specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; 
g) adeverinţă care atestă vechimea în posturi de conducere în administraţia 

publică sau în domeniul sanitar sau în posturi prevăzute cu studii universitare de 
lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată ”în conformitate cu 
originalul” de către conducerea unităţii; 

h) cazierul judiciar; 
i) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
j) declaraţie pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea 

înainte de anul 1989; 
k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are 

cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa; 
l) copia legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a 

schimbat numele după caz; 
m) proiectul de management realizat de candidat; 
n) chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare 800 lei achitată la casieria 

unităţii sanitare sau mandat poştal de plată a acestei sume achitată în contul 
spitalului public. 

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti. 

Data limită de depunere a acestora este 21.01.2011, ora 1000. 
Temele-cadru pentru proiectul de management, precum şi bibliografia pentru 

concurs sunt afişate la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi sunt 
publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Olt www.cjolt.ro. 
 
 
 

Preşedintele 
Consiliului de Administraţie 
Benţa - Peligrad Aurelian 
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Temele-cadru pentru proiectul de management 

Concursul organizat în data de 02.02.2011 pentru oc uparea 
func ţiei de manager, persoan ă fizic ă 

 
Îmbun ătăţirea structurii şi organiz ării spitalului 
a) Analiza circuitelor funcţionale ; 
b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc.) ; 
c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate ; 
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice ; 
e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului . 
Îmbun ătăţirea managementului resurselor umane 
a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii ; 
b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal ; 
c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal ; 
d) Metode de creştere a performanţei personalului ; 
e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical . 
Evaluarea serviciilor de s ănătate furnizate de spital 
a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate ; 
b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, 
colectare, transmitere, validare) ; 
c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor ; 
d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei 
activităţii clinice . 
Analiza situa ţiei economice-financiare a spitalului 
a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii ; 
b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.) ; 
c) Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate ; 
d) Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice şi 
private. 
Evaluarea spitalului din punct de vedere al calit ăţii 
a) Calitatea serviciilor ; 
b) Calitatea datelor raportate ; 
c) Calitatea personalului ; 
d) Satisfacţia pacienţilor. 
Strategia managementului în domeniul achizi ţiilor 
a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, 
alte materiale) ; 
b) Modalităţi de achiziţie ; 
c) Evaluarea stocurilor ; 
d) Indicatori de eficienţă ai utilizării stocurilor. 
Strategia managementului în activitatea de investi ţii 
a) În echipamente ; 
b) Modernizarea de secţii ; 



c) Extinderi ; 
d) Reparaţii capitale. 
Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea 
eficientiz ării activit ăţii spitalului 
a) Fundamentarea activităţilor ; 
b) Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli ; 
c) Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor. 
Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de 
management care vizează Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, într-un 
volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere 
de 14, stil Times new Roman, spaţiu 1,5 . 
Structura proiectului de management 
A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului. 
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi 
ameninţări. 
C. Identificarea problemelor critice. 
D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute. 
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară 
identificată: 
1. Scop 
2. Obiective-indicatori 
3. Activităţi 
- definire; 
- încadrare în timp-grafic Gantt; 
- resurse necesare – umane, materiale, financiare; 
- responsabilităţi; 
4. Rezultate aşteptate 
5. Monitorizare–indicatori 
6. Evaluare–indicatori 
 


