SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA
905500 MANGALIA. Str. Rozelor nr. 2
Tel. 0241-75.22.60;
fax. 0241-75.22.65
E-nlaiJ : ••ffi•.••@liIpitalul.man~alin.ro
Nr.8216/23.12.2010

Tn conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare §i desfa§urare a concursului pentru
ocuparea functiei de manager personaa fizica din Spitalul Municipal Mangalia , aprobat prin
Dispozitia Primarului Municipiului Mangalia nr.1888/06.12.2010
,consiliul de administratie al Spitalul
Municipal Mangalia organizeaza in data de 14.01.2011, ora 10.00 , la Sala de §edinte a unitatii
(Pavilion B , etaj IV) , concurs pentru ocuparea functiei de manager.

I) Conditii pentru participare la concurs, indeplinite cumulativ :
a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata acreditate , potrivit legii , cu diploma de
Iicenta sau echivalenta;
b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate
de Ministerul Sanatatii §i stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, sau sunt absolventi ai unui
master sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de
invatamant superior acreditata, potrivit legii;
c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic §i neuropsihic);
f) nu au varsta de pensionare, conform legii.
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cererea de inscriere;
copia actului de identitate;
copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management
sau management sanitar agreate de Ministerul Sanatatii ori copia legalizata a diplomei de masterat
sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de
invatamant superior acreditata, potrivit legii;
curriculum vitae;
copii ale diplomelor de studii §i alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate
etc. in domeniul managementului sanitar ;
adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe
carnetul de munca, certificata "in conformitate cu originalul" de catre conducerea unitatii;
cazierul judiciar;
adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic §i neuropsihic;
declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal §i nu are cuno§tinta ca a fost inceputa
urmarirea penala asupra sa;
copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care §i-a schimbat numele, dupa caz;
proiectul de management realizat de candidat;

n) chitanta de plata a taxei de participare la concurs in valoare de 800 lei.

III )TEMELE -CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT
pentru concursul de ocupare a functiei de manager la Spitalul Municipal Mangalia
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1. Imbunatatirea structurii §i organizarii spitalului
Analiza circuitelor functionale ;
Analiza structurii pe sectii (clinice , paraclinice , administrative etc. );
Evaluarea relatiei dinter structurile spitalului §i serviciile furnizate ;
Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii diagnostice §i terapeutice ;
Propuneri de Tmbunatatire a structurii §i organizarii spitalului .
2. Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare
Dezvoltarea unor servicii alternative sau completarea Tncadrul spitalului (urgenta , spitalizare
de zi , recuperare , reabilitare etc ) ;
Transformarea Tntr-un centru multifunctional de tip ambulatoriu ;
Transformarea Tntr-un centru medico-social;
Privatizarea unor sectii din cadrul spitalului .
3. Imbunatatirea managementului resurselor umane
Evaluarea Tncadrarii cu personal pe categorii ;
Evaluarea relatiei dintre structura spitalului §i Tncadrarea cu personal;
Evaluarea relatiei dintre serviciile furnizate §i Tncadrarea cu personal;
Metode de cre§tere a performantei personalului ;
Stimularea satisfactiei profesionale a personalului medical.
4. Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital
Analiza activitatii clinice a spitalului , pe tipuri de servicii furnizate ;
Analiza fluxurior de date clinice , pe tipuri de servicii furnizate ( codificare , colectare ,
transmitere , validare )
Imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor ;
Propuneri de Tmbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei activitatii clinice
5. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului
Analiza veniturilor spitalului , pe tipuri de servicii ;
Analiza cheltuielilor spitalului ( pe tipuri , sectii etc ) ;
Alternative de contractare a serviciilor Tnsistemul asigurarilor socia Ie de sanatate ;
Propuneri de Tmbunatatire a finantarii spitalului din surse publice §i private
6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii
Calitatea serviciilor ;
Calitatea datelor raportate ;
Calitatea personalului ;
Satisfactia pacientilor .
7. Strategia managementului Tndomeniul achizitiilor
Stabilirea necesarului de materia Ie ( medica mente , materia Ie sanitare , alte materiale );
Modalitati de achizitie ;
Evaluarea stocurilor ;
Indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor .
8. Strategia managementului Tnactivitatea de investitii
In echipamente ;
Modernizarea pe sectii ;
Extinderi;
Reparatii capitale .
9. Fundamentarea bugetului de venituri §i cheltuieli Tnvederea eficientizarii activitatii
spitalului
Fundamanetarea activitatilor ;
Determinarea cheltuielilor pe sectii §i tipuri de cheltuieli ;
Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor §i cheltuielilor spitalului.

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus §i dezvolta un proiect /Iucrare de specialitate care sa
rezolve problemele solicitate Tntr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu
fonturi de 14 .
Proiectul / lucrarea de specialitate trebuie sa fie depus/ depusa odata cu Tnscrierea la concurs .

IV) BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU FUNCTIA DE MANAGER
MAN GAllA
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LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma In domeniul sanatatii
Hotarare nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010
Ordin nr. 265/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
pentru anul 2010
Norma metodologica de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale
In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii
Hotarare nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari pub/ice ~i a
contractelor de concesiune de servicii
Lege nr. 46/2003 drepturilor pacientului
Codul Muncii al Romaniei
Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009
Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Lege nr. 500/2002 privind finantele publice
Lege nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Ordin nr. 1043/2010 din 16/07/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri ~i cheltuieli al spitalului public
Hotarare nr. 144/2010 din 23/02/2010 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Sanatatii
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PRE$EDINTELE COMISIE DE CONCURS
Dr.Petre Mariana

