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coNsrLluL DE ADMINISTRATIE
AL SPITALULUI DE REGUPERARE ,,SF. GHEORGHE,, BOTOSANI

organizeazS
CONCURS

pentru ocuparea func[iei de manager - persoane fizici
in perioada 17.10.2022 - 9.12.2022

in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sAn6t6tii nr.l520l20l6
privind aprobarea Regulamentului de organizare qi desfrqurare a concursului pentru
ocuparea func{iei de manager persoana fizicd din spitalele publice din re{eaua proprie a

Ministerului S5ndtelii, potrivit Regulamentului de organizarc qi desfrqurare a

concursului pentru ocuparea funcliei de manager persoand fizicd, al Spitalului de

Recuperare ,,Sf. Gheorghe,, Botosani, aprobat prin Dispozilia Primarului Municipiului
Botosani nr. 739108.09.2022, Consiliul de Administra{ie al Spitalului de Recuperare

,,Sf. Gheorghe,, Botosani organizeazd concurs pentru ocuparea funcliei de manager
persoand frzicd.

Concursul ya avea loc la sediul spitalului, situat in Municipiul Botosani, Calea
Nationala , nr. Z,judelul Botosani qi se va desfdgura in doud etape:

1. Etapa de verificare a indeplinirii de cdtre candidali a condiliilor stabilite in anunlul
concursului, care va avea loc in data de 22.11.2022, etapd eliminatorie;

? ,- ,In urma verificdrii indeplinirii de cdtre candida{i a condiliilor stabilite in anun{ul de
concurs, candidalii sunt declarafi admiqi sau respinqi, put6nd participa la etapa de
sus{inere publicS qi de evaluare a proiectului de management doar candidalii declarali
admiqi.

2.Etapa de sus{inere publicd qi de evaluare a proiectului de management, care se va
desfrqura in data de 06.12.2022, ora 10:00.

Calendarul de desflsurare a concursului:

Publicarea anunlului de concurs 17.10.2022

Vizitarea spitalului de cdtre candidalii interesali 26.10.2022 tntre orele
9,00-13,00



Dota limitd de depunere a dosarelor de concurs 21.11.2022, ora 1i

Verificarea dosarelor de concurs 22.1 1.2022

Afisarea rezultatului verificdrii dosarelor de concurs 22.1 1.2022, ora 13.00

Data limitd de depunere a contestaliilor privind
rezultatul verificdrii dosarelor de concurs

23.11.2022, ora 13.00

Afi;area rezultatului contestaliilor privind verificarea
dosarelor de concurs

24.11.2022,ora 13.00

Publicarea pe site-ul spitalului - a proiectelor de

management ale candidalilor declorali admi;i
28.1 1.2022

Sus{inerea publicd a proiectelor de management 06. 12.2022, ora 10.00

Afi;area rezultatelor in urma suslinerii proiectelor de
management

07.12.2022, ora 13.00

Data limitd de depunere a contestaliilor privind
rezultatele suslinerii proiectelor de management

08.12.2022, ora 13.00

Solulionarea contestaliilor privind rezultatele suslinerii
proiectelor de management

09.12.2022, ora 13.00

Afi;orea rezultatelor finale ale concursului 09. 1 2.2022, ora 14.00

La concurs pot participa persoane fizice care indeplinesc cumulativ
urmitoarele condifii:

a) cunosc limba romAnS, scris qi vorbit;

b) sd fie absolventi cu diplomd al studiilor universitare de licenld sau de master in:
medicind, specializarea medicini, medicind dentarS, specializarea medicind dentarS,
qtiinfe juridice sau qtiin{e economice;

c) sd aibd cel pulin 5 ani vechime in specialitatea studiilor universitare absolvite;

d) sa nu fi fost condamnate pentru sdvdrqirea unei infracliuni comise cu intenfie, cu
excep{ia situa(iei in care a intervenit reabilitarea;

e) sa fie apte din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic);

f) nu au implinit vdrsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere se depune la sediul Spitalului de Recuperare ,,Sf.
Gheorghe,, Botosani, situat in municipiul Botosani, Calea Nationala, nr.2, judeful
Botosani, la Serviciu RUNOS, pflni pe data de 21.11.2022, ora 13.00.



Dosarul de inscriere trebuie si con(ini urmitoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul men(ioneazd func\ia pentru care

doreqte sd candideze;

b) copia certificatd pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de

valabilitate;

c) copia certificatd pentru conformitate a diplomei de licenld, master sau echivalente;

d) curriculum vitae;

e) adeverinla care atesti vechimea de cel putin 5 ani in specialitatea studiilor
universitare absolvite sau copie certificatS pentru conformitate a carnetului de

munc6;

0 cazierul judiciar sau declaraJia candidatului prin care acesta iqi exprimd
consimfdmdntul pentru oblinerea extrasului de pe cazieruljudiciar de cdtre comisia de

concurs conform Legii 29012004 privind cazieruljudiciar, republicatd, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare;

g) adeverinla din care rezultS ci este apt medical, frzic qi neuropsihic;

h) declaralia pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de

anul 1989;

i) copie certificatd pentru conformitate a actelor (certificat de cdsdtorie etc.) prin care

candidatul gi-a schimbat numele, dupd caz;

j) proiectul de management realizat de candidat;

k) declaralie pe propria rdspundere a candidatului cd proiectul de management este
conceput gi realizat integral de cdtre candidat;

l) declaralie pe propria rdspundere cd in ultimii 3 ani nu a fost constatat6 de cdtre
institulia competentd existen{a conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu
privire la candidat;

m) declara(ie pe propria rdspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe

documentele depuse la dosarul de inscriere.

Candida{ii interesafi vor putea efectua o vizitd in cadrul Spitalului de Recuperare

,,Sf. Gheorghe,, Botosani, in data de 26.10.2022, intre orele 9.00-13.00, sub
indrumarea directorului medical, pentru a se informa in mod nemijlocit cu privire la
problemele de interes in elaborarea proiectului de management.

in vederea intocmirii proiectului de management, la cererea candida1ilor, de
Recuperare ,,Sf. Gheorghe,, Botosani,are obliga{ia si puni la dispozi{ia acestora, in
maximum 3 zile de la data solicitirii, copii ale bugetului de venituri qi cheltuieli
aprobat, structura organizatoricl aprobati qi structura de personal ale unitSlii sanitare,
aflate in vigoare la data solicitdrii, precum qi orice alte documente sau informa{ii
necesare, cu excep{ia acelor informa}ii sau documente care nu pot face obiectul
divulgdrii in temeiul legii.



Comisia de concurs va asigura punerea la dispozilia candidalilor a bibliografiei
constAnd in lucrdri de specialitate in domeniul managementului sau managementului
sanitar in format electronic pentru a permite accesul tuturor candida{ilor la aceste

materiale bibliografice.

La susfinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum gi

orice persoand care qi-a manifestat inten(ia de a participa prin transmiterea unui e-mail
la adresa secretariat@spitalbt-sfgheorghe.ro , pdnd la data de 02.12.2022, ora 12.00.
i, e-mail se vor preciza: numele qi prenumele persoanei interesate, precum qi

intrebbrile propuse a fi adresate fieclrui candidat in legdtura cu proiectul de

management. Nu se adreseazd candidatului intrebdri referitoare la opiniile sale politice,
activitatea sindicald, religie, etnie, sex, stare materiald qi origine social6. Participarea
persoanelor interesate se face dupd confirmarea intenJiei de participare de c[tre
comisia de concurs, cu cel pulin 24 de ore inainte de data sufinerii publice a proiectelor
de management.

Prezentul anunt a fost afisat astazi 17.10.2022.

Pe site-ul Spitalului de Recuperare ,) Sf. Gheorghe, se afl6 afisate:

o Anunlul de concurs

o Bibliografia de concurs

o Temele pentru proiectul de management

o Dispozilia Primarului Municipiului Botosani nr. 739108.09.2022

o Regulamentul de organizare qi desftqurare a concursului pentru ocuparea

funcfiei de manager unitate sanitarS.

Rela[ii suplimentare se pot obline de la numirul de telefon 02311512822 , de luni pana

vineri , intre orele 8.00-14.00.

Pregedintele Consiliului de Administrafie,

Dr. Gheorghe Apetroaie



Primdria
Municipiului
Botolani

imprcund dezvoltdm
orasuf

Nr. 21438 din 09 septembrieZ02Z

Ctrtre,

Spitalul de Recuperare "Sf Gheorghe"

Botoqani

Prin prezenta,vd ffansmitem Dispozifia Primarului nr.739 din08.09.2022 prin care s-a

aprobat Regulamentul de organizare qi desftqurare a concursului de selecfie a managerului persoand

ftzicd,, la Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" din Botoqani.

Regulamentul va fi transmis Consiliului de Administrafie al Spitalului de Recuperare ,, Sf

Gheorghe,, din Botoqani, in vedere a organizilrii concursului.

Primar,

Cosmin Ionut Andrei

Secretar general,

Ioan Apostu
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Dispozifia nr.739

Primarul municipiului Botogani,

avdnd in vedere referatul Serviciului Resurse Umane, Salarizare nr. 5330 108.09.2022 prin

care se propune aprobarea Regulamentului de organizare gi desfEgurare a concursului de selectie a

managerului - persoanl fizicd la Spitalului de Recuperare,,Sf. Gheorghe" Botosani ,

in baza prevederilor art. 177 din Legea nr. 9512006, privind reforma in domeniul sAnAtitii,

cu modificdrile 9i completlrile ulterioare si ale Ordinului Ministerului S6ndt[{ii nr.l52012016 din22

decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizarc gi desftgurare a concursului pentru

ocuparea funcliei de manager persoani fizicd din spitalele publice din re(eaua proprie a Ministerului

S[nat6tii,

in temeiul art.196 alin l) lit b) din OUG nr. 5712019, privind Codul Administrativ, publicat in

Monitorul Oficial al Romdniei nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificlrile qi completirile ulterioare,

dispune:

Art.l. Concursul de selecfie a managerului * persoan[ fizicd a Spitalului de Recuperare

,,Sf Gheorghe" Botogani se va desfEqura conform Regulamentului de organizare gi desfEqurare a

concursului , prezentat in anexa nr. I , care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art.2- Serviciul Centru Informa[ii Cet[(eni ,Serviciul Resurse Umane, Salarizare gi Consiliul de

Administra{ie al Spitalul de Recuperare ,, Sf Gheorghe" Botogani vor duce la indeplinire prevederile

prezentei dispozifii.

Data astizi :08.09. 2022

Primar,
Cosmin Ionuf A Avizat pentru legalitate,

Secretar general ,

Ioan Apostu

?I



Anexa la Dispozitia Primarului nr. 739/08.09.2022

REGULAMENT
de organizare gi desf{gurare a concursului pentru ocuparea funcfiei de manager persoanl

fizicl la Spitalul de Recuperare,,Sf. Gheorghe" Botosani

CAPITOLUL I
Dispozifii generale

Art. I
(1) in vederea ocupdrii prin concurs a funcJiei de manager persoand fizicd, candidatul trebuie sd

fie absolvent cu diplomd al studiilor universitare de licen!6 sau de master in: medicini,
specializarea medicin[, medicini dentartr, specializarea medicind dentar5, gtiinte juridice sau
gtiinle economice gi sd aibi cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor.
(2)Concursul pentru ocuparea funcfiei de manager din cadrul spitalelor publice se organizeazd de
cdtre Consiliul de Administratie al Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe" gi se desfEqoar6 la
sediul acestui4 cu respectarea prezenfului regulament.
(3)Nu pot candida la concursul de ocupare a funcfiei de manager membrii Consiliului de
Administratie al Spitalul de Recuperare ,,Sf,. Gheorghe" care organizeazi concursul.
Art.2
Consiliul de administratie al Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe" adopti o decizie privind
componenfa comisiei de concurs gi a comisiei de solufionare a contesta{iilor cu cel pufin 30 de zile
inainte de data-limit[ de depunere a dosarelor de inscriere la concurs.
Art.3
(l)Concursul se desf6goard in doud etape, dupl cum urmeazl:
a)etapa de verificare a indeplinirii de c6tre candidati a condiliilor stabilite in anuntul de concurs,
etapl eliminatorie;
b)elapa de susfinere publicd gi de evaluare a proiectului de management.

{2)ln urma verificlrii indeplinirii de citre candidafi a condiliilor stabilite in anunful de concurs,
candidafii sunt declarafi admigi sau respingi, putind participa la etapa de
sustinere publicl gi de evaluare a proiectului de management doar candidafii declara]i admigi.
Art.4
(l)Punctajul maxim aferent probei de susfinere publicd gi de evaluare a proiectului de management
este de l0 puncte, corespunzdtor notei 10,00.
(2)Nota finald minimi de promovare a concursului este 7,00.
(3)Dupn frnalizarea etapelor de concurs se intocmegte, in ordine descrescitoare, clasificarea
candidatilor care au promovat concursul.
{4)Se declari admis candidatul care s-a clasat pe primul loc in urma sustinerii concursului pentru
ocuparea funcfiei de manager al spitalului public pentru care a concurat.
Art.5
(l)Consiliul de Administrafie al Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe"Botosani afigeazi la sediul
spitalului gi publicd pe pagina de internet a spitalului, pe portalul posturi.gov.ro, precum gi pe
pagina de internet a Ministerului SenAtAIii, la secfiunea "concurs manageri", anuntul de concurs,
cu cel pufin 30 de zile inainte de data-limiti de depunere a dosarelor de inscriere la concurs.
(2)Anun{ul de concurs cuprinde:
a)denumirea functiei scoase la concurs;
b)locul gi perioada de desfdqurare a concursului, inclusiv ziua gi ora la care se va desfrgura proba
constdnd in sustinerea publicl a proiectului de management;
c)locul gi perioada de inscriere;
d)confinutul dosarului de inscriere;
e)data gi ora la care candidafii interesati pot vizita spitalul;
I)adresa de e-mail la care orice persoanl poate sd igi manifeste intentia de a participa la susfinerea
publici a proiectului de management gi poate adresa intrebIri candidafilor in legdturd cu proiectul



de management gi termenul-limita pdna la care pot fi transmise solicitirile de participare gi

eventuale intrebiri.

{3}Bibliografia continend legislafia specifice activitltii spitalului public $i lucr[rile de specialitate

in domeniul managementului sau managementului sanitar din cuprinsul cdreia pot fi adresate

intrebiri cu ocazia susfinerii publice a proiectului de management se stabilegte de c6ffe comisia de

concurs gi se public[ impreunl cu anunful de concurs. Comisia de concurs va asigura punerea la

dispozitia candidafilor a bibliografiei constdnd in lucriri de specialitate in domeniul
managementului sau managementului sanitar in format electronic pentru a permite accesul tuturor
candidaf ilor la aceste materiale bibl iografi ce.

CAI'ITOLUL II
Organizarea concursului pentru ocuparea func{iei

de manager persoanil fzicl la Spitalul de Recuperare

,rSf. Gheorghe" Botosani
Art.6
(l)Comisia de concurs este formati din pregedinte,2 membri gi un secretar, numili de citre
consiliul de administra{ie al spitalului. Secretarul este numit din cadrul membrilor consiliului de
administrafie gi nu are drept de vot gi notare a candidafilor.
(2)Preqedintele comisiei de concurs este pregedintele consiliului de administralie al spitalului.
Ceilalli 2 membri cu drept de vot gi notare din cadrul comisiei de concurs sunt numifi de cdtre
consiliul de administrafie dintre persoane din cadrul consiliului de administra(ie sau din afara
acestuia, avdnd experienld de minimum 3 ani ca manager de spital sau avdnd calitatea de cadru
didactic universitar in specialitatea management sau slndtate publicd gi management.
(J)Reprezentantul ales al asocialiilor de pacienti din cadrul consiliului de eticd al spitalului unde
se organizeazl concursul are calitatea de observator flrd drept de vot
qi notare in cadrul comisiei de concurs, instr are dreptul de a adresa intrebdri candidafilor.
(4)Comisia de solufionare a contestatiilor este formatd din preqedinte, 2 membri gi un secretar.
Secretarul nu are drept de vot.
(S)Pregedintele comisiei de solutionare a contestatilor este un membru al consiliului de
administrafie al spitalului. Ceilalli 2 membri sunt persoane avdnd experien(d de minimum 3 ani ca
manager de spital sau avdnd calitatea de cadru didactic universitar in specialitatea management
sau sinitate public[ gi management.
(6)Nu pot face parte din comisia de concurs gi din comisia de solu{ionare a contestatiilor
persoanele care au sot/sofie, rude sau afini pdnd la gradul al lV-lea inclusiv in rdndul candida]ilor
sau aflate in raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidali.
(7)In termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de inscriere la concurs, fiecare dintre membrii
comisiei de concurs gi ai comisiei de solufionare a contestaliilor va da o declaratie de imparfialitate
din care s[ rezulte ci nu se afl6 in niciuna dintre situatiile prevlzute la alin. (6) raportat la
candidalii inscrigi la concurs, precum gi o declarafie de confidenfialitate.
Art.7
(l)Consiliul de administratie al Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe" pune la dispozilia comisiei
de concurs mijloacele birotice necesare desftguririi concursului, ia misurile necesare asigur[rii
securitIlii informafiilor pe toatl perioada acestuia gi asiguri buna desfEqurare a probei constdnd in
susfinerea publicl a proiectului de management, prin intermediul personalului de pazd gi proteclie
al spitalului.
(2)Membrii comisiei de concurs poart[ intreaga rispundere pentru asigurarea legalitifii gi
corectitudinii in ceea ce privegte evaluarea candidalilor, asigurarea ganselor egale pentru aceqti4
securitatea continutului probelor de evaluare gi a documentelor elaborate de comisie.
(3)Pregedintele comisiei de concurs stabilegte atributii suplimentare pentru membrii comisiei de
concurs, dacd apreciazi ca fiind necesare pentru o mai bund desfdqurare a concursului.
Art.8
Comisia de concurs are in principal urmitoarele atributii:
a)stabilirea bibliografiei de concurs conform prevederilor art. 5 alin. (3);
b\analizarea gi verificarea dosarelor de inscriere a candidatilor;
c)intocmirea listei candida{ilor admigi pentru a participa la concurs;
d)instruirea candida(ilor inainte de inceperea probei de evaluare privind regulile desftgurlrii
concursului;



e)organizarea probei de evaluare constdnd in susfinerea publicl gi evaluarea proiectului de

management;

f)elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativl a probei de evaluare gi pentru

frnalizareaconcursului, inclusiv planul intrebdrilor urmind a fi adresate;

g)publicarea proiectelor de management ale candidafilor pe pagina de internet a spitalului cu cel
pufin 5 zile inainte de data sus(inerii publice conform art. 13 alin. (6), cu asigurarea protectiei
datelor cu caracter personal ale candidafilor, conform legii;
h)evaluarea gi notarea candida{ilor;
i)stabilirea clasificirii candidatilor in func(ie de notele obtinute;
j)transmiterea in scris citre 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 contestafiilor candidatilor gi predarea acestora, pebazd de proces-verbal, comisiei
desemnate pentru solutionarea contestatiilor;
l)dac6 este cazul, punerea la dispozilia comisiei de solufionare a contestafiilor a tuturor
documentelor necesare in vederea analizflrii qi solution6rii acestora;
m)inaintarea rezultatelor finale ale concursului cltre consiliul de administrafie.
Art.9
(l)Comisia de solutionare a contestatiilor are in principal urmitoarele atribufii:
a)solu(ioneazl contestafiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificlrii dosarelor
candidafilor;
b)solufioneazd contesta{iile depuse de candidati cu privire la notarea probei constdnd in sus{inerea
publicl gi evaluarea proiectului de management;
c)transmite rezultatele contestafiilor, prin intermediul secretarului comisiei de concurs, cdtre
departamentul de resurse umane a spitalului, pentru a fi comunicate candidafilor.
(Z)Deciziile comisiei de solutionare a contesta{iilor sunt definitive gi sunt aduse la cunogtinta
contestatarului prin afigare la sediul spitalului public gi prin publicare pe pagina de intemet a
spitalului, in termen de maximum 24 de ore de la solutionarea contestafiilor.
(3)Candidatul nemullumit de modul de solufionare a contestafiei se poate adresa instantei de
contencios administrativ, in condifiile legii.
Art. 10
Secretarul fieclrei comisii are, in principal, urmitoarele atributii:
a)urmtrreqte respectarea normelor cu privire la organizarea gi desftgurarea concursului;
b)redacteaz[ gi semneazd intreaga documentafie privind activitatea specifici a comisiei din care
face parte, inclusiv procesele-verbale ale fiecdrei gedin{e de lucru a comisiei;
c)intocmegte lista de participare a persoanelor interesate la sus(inerea publicl a proiectului de
management;
d)indeplinegte orice sarcini specifice necesare bunei desfiqur[ri a concursului.

CAPITOLTJL III
inscrierea candidafilor

Art. 11

inscrierea candidafilor se face la sediul Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe" Botosani, unde se
organizeazd" concursul p6ni la data-limiti stabilit[ in anun{ul de concurs.
Art.12
Dosarul de inscriere trebuie si contind in principal urmltoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs in care candidatul menfioneazd funcfia pentru care doregte sd
candideze;
b)copia certificati pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
c)copia certificati pentru conformitate a diplomei de licentd sau de master sau echivalente ;
d)curriculum vitae;
f)adeverinta care atesti vechimea de cel pufin 5 ani in specialitatea studiilor universitare
absolvite sau copie certificati pentru conformitate a carnetului de munc6;
g)cazierul judiciar sau declarafia candidatului prin care acesta igi exprimd consimf[mdntul pentru
oblinerea extrasului de pe cazierul judiciar de citre comisia de concurs conform Legii nr.
291117,$04 privind cazierul judiciar, republicat6, cu modific[rile qi completlrile ulterioare;
h)adeverinta din care rezult[ ci este apt medical, fizic gi neuropsihic;



i)declara(ia pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1 989;
j)copie certificati pentru conformitate a actelor (certificat de c[s[torie etc.) prin care candidatul 9i-

a schimbat numele, dup[ caz;
k)pro iectul de managem ent realizat de candidat ;

I)declaratie pe propria r6spundere a candidatului ci proiectul de management este conceput qi

realizat integral de cltre candidat;
m)declarafie pe propria rlspundere c[ in ultimii 3 ani nu a fost constatatd de cltre institulia
competent[ existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarafie pe propria rispundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe

documentele depuse la dosarul de inscriere.
Art. 13
(l)in termen de 3 zile de la data finalizirii inscrierilor, comisia de concurs verifrcf, dosarele

depuse gi stabilegte pentru fiecare candidat rezultatul "admis" sau "respins" gi face publice
rezultatele verifi ctrrii dosarelor.
(2)Rezultatul verific[rii dosarelor de inscriere se afigeazl la sediul spitalului public care
organizeazd concursul de ocupare a functiei de manager gi concomitent se publicd pe pagina de
internet a acestuia.
(3)Candida{ii pot s6 conteste acest rezultat in termen de 24 de ore de la data publicirii rezultatelor.
(4)Contesta{iile se solufioneazd de comisia de solufionare a contesta{iilor, in termen de 48 de ore
de la data expirlrii termenului de depunere a acestora.
(S)Concursul este continuat numai de candidafii declarafi "admis", dupd solufionarea contestafiilor
in condiliile alin. (4).
(6)Cu cel pu(in 5 zile inainte de data desftqurlrii probei constdnd in susfinerea publicl a
proiectului de management, comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de internet a
spitalului proiectele de management depuse de to(i candidatii declarati admigi in urma finalizdrii
probei de verificare a dosarelor de inscriere, cu asigurarea protectiei datelor cu caracter personal
ale candida{ilor, conform legii.

CAPITOLIJL IV
DesfEgurarea concursului

Art.14
( l)Susfinerea publicl a proiectului de management de citre candidafi va avea loc Ia data prevIzutd
in anunful de concurs, dar nu mai tirziu de 15 zile de la data-limiti de depunere a dosarelor de
inscriere la concurs.
(2)Proiectul de management trebuie si eviden(ieze modul in care candidatul analizeazd gi propune
solufii de rezolvare a temei de concurs.
(3)Tema aleas[ de candidat pentru proiectul de management face referire la spitalul public pentru
care candideazd, gi problemele concrete ale acestuia. Informa{iile necesare pentru realizarea
proiectului trebuie sd fie accesibile candidafilor gi oblinute in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.
(4)La cererea candidafilor, Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe", care organizeazi concursul de
ocupare a funcfiei de manager are obligafia sI puni la dispozilia acestora, in maximum 3 zile de la
data solicitirii, copii ale bugetului de venituri gi cheltuieli aprobat, structura organizatorica
aprobatd gi structura de personal ale
unitetii sanitare, aflate in vigoare la data solicitArii, precum gi orice alte documente sau informatii
necesare in vederea intocmirii proiectului de management, cu exceptia acelor informatii sau
documente care nu pot face obiectul divulgdrii in temeiul legii.
(S)La data gi ora previzute in anunful de concurs, candida(ii interesali vor putea efectua o vizitI in
cadrul spitalului sub indrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la
problemele de la fafa locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal gi nediscriminatoriu
al tuturor candida(ilor.
Art. 15
(l)Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmltoarea list6 de 5 teme,
care va fi adaptatd la problemele spitalului care organizeazd concursul:
a)planificarea gi organizarea serviciilor de sdnitate la nivelul spitalului;
b)siguranfa gi satisfactia pacientului;
c)managementul calit6tii serviciilor medicale;
d)managementul resurselor umane;



e)performan{a clinic[ 9i financiarl a activitefllor spitalului.
(2)Proiectul se realizeaz[ individual de cdtre candidat gi se dezvoltd intr-un volum de maximum

l5-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, m[rimea 12, spa{iere

la un rdnd.
Art. 16
(1)Sustinerea proiectului de management se face in plenul comisiei de concurs, in gedinfi public[,
la data gi locatia indicate in anunful de concurs.
(2)Sustinerea publici a proiectului de management de citre candidafi se va efectua in ordine
alfabetici. La sustinerea publicl a proiectului de management de cdtre un candidat nu au dreptul
si asiste ceilalli candidati.
(3)La sus(inerea proiectului de management poate participa mass-medi4 precum gi orice persoand

care gi-a manifestat intenfia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa menfionatd in
anunful de concurs, cu precizarea numelui qi prenumelui persoanei interesate, iar intentia de

participare a fost confirmatl de comisia de concurs cu cel pulin 24 de ore inainte de data sus{inerii
publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua in ordinea
cronologicl a solicitlrilor, in termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitirii de
participare.
(4)In vederea desf6gurlrii in condi{ii optime a probei de concurs, consiliul de administrafie va
pune la dispozilie pentru susfinerea publicd a proiectelor de management o sali adecvati la nivelul
spitalului in raport cu numdrul de candidali qi de persoane participante la susJinerea public[. Sala
pusl la dispozifie va trebui si permit[ participarea la sustinerea publici a proiectului de

management a persoanelor care gi-au manifestat intentia de participare conform alin. (3), in limita
capacitfiii sllilor disponibile la nivelul spitalului, precum gi inregistrarea audiovideo a probei.
(5)In baza e-mailurilor primite, secretarul comisiei de concurs va intocmi o listd de participare la
sustinerea publicd a proiectului de management. Accesul in sala unde are loc susfinerea va fi
limitat la persoanele a ciror intenfie de participare a fost confirmat[ de comisia de concurs
conform alin. (3) gi iqi dovedesc identitatea.
(6)Persoanele care iau parte la susfinerea proiectului de management sunt obligate sd aibd o
purtare cuviincioasi. Pregedintele comisiei de concurs poate sd decidi indepdrtarea din sal6 de
citre personalul de pazi gi protectie al spitalului a persoanelor care tulburd buna desfl5urare a
concursului.
Art. 17
(l)in cadrul sustinerii proiectului de management, candidatulvaprezenta, mai int6i, pe durata de
maximum 20 de minute, proiectul de management intocmit gi apoi va rlspunde intrebirilor din
partea membrilor comisiei de concurs gi intrebirilor transmise din partea persoanelor conform
alin. (6).
(2)Vor fi alocate maximum 60 de minute pentru rispunsul la intrebiri pentru fiecare candidat.
Aceastd duratl poate fi suplimentatl de pregedintele comisiei de concurs in cazul in care sunt
necesare intrebiri sau limuriri suplimentare din partea candidatilor, cu respectarea principiului
tratamentului egal gi nediscriminatoriu al candidafilor, dar nu mai mult de l5 minute, in mlsura in
care exist6, 3 dintre intrebdri provin din partea oriclrei persoane, cu respectarea prevederilor alin.
(6), (8) 9i (9), iar restul intrebirilor din partea membrilor comisiei de concurs.
(3)Comisia de concurs va adresa suficiente intrebdri fiecirui candidat pentru a permite evaluarea
proiectului de management conform modelului-cadru de gril6 generali de evaluare, prevdzut in
anexa nr. I care face parte integranti din prezentul regulament, qi a abilitalilor manageriale
conform figei de evaluare a abilitfiilor manageriale, prevdzutd in anexa nr. 2 care face parte
integrantl din prezentul regulament.
(4)Membrii comisiei de concurs pot adresa candidatului urmltoarele categorii de intrebiri:
a)intreblri deschise - cu scopul de a atrage mai multe informatii de la candidat (de exemplu: Ce
puteti sI spunefi despre .......?);
b)intrebdri inchise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situalii (de exemplu: Ati
condus un colectiv de munctr/echipl vreodat6?);
c)intreblri tip studiu de caz - cu scopul de a evalua rdspunsurile candidatului asupra unor anumite
situalii sau evenimente posibile la nivelul spitalului (de exemplu in caz in care nu aveli personal
suficient pentru un anumit compartiment, ce alternative de rezolvare a problemei personalului
aveti?);
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d)intrebdri de prob[ - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea

la subiectul anterior (de exemplu: Am dori sd revenim la subiectul anterior. Spunea{i cA ......).

(S)Comisia de concurs va putea adresa intreblri din bibliografia publicatl impreunl cu anuntul de

concurs contindnd legislatie specifici activitefli spitalului public  i lucrlri de specialitate in
domeniul managementului sau managementului sanitar. Candidafii au dreptul s[ detini asupra lor
sursele bibliografice qi si le consulte in vederea fundamentdrii rispunsurilor la intrebdri.
(6)Orice persoani poate propune intrebiri pentru candida(i, mention6nd candidatul ciruia ii este

adresatl intrebare4 cu condi(ia ca aceste intrebiri si aibi legdturd cu proiectul de management qi

sI nu fie o intrebare din categoria celor previzute la alin. (7).

{7)Nu se adreseazi candidatului intreb[ri referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicald,

religie, etnie, sex, stare material[ gi origine social6.
(8)intreblrile prevtrzute la alin. (6) vor fi adresate prin e-mail, la adresa prevlzut[ in anunful de

concurs, cu cel pulin24 de ore inainte de data prev[zutd pentru susfinerea publicd a proiectului de

management. Nu pot fi adresate direct intrebiri de cdtre persoanele aflate in sala unde se

desfdgoarl proba de concurs, cu excepfia membrilor comisiei de concurs.
(9)in cazul in care exist[ mai mult de 3 intrebiri din partea persoanelor interesate pentru acelaqi

candidat, cele 3 intrebiri vor fi trase la sorfi dintre intreblrile transmise prin e-mail conform alin.
(8).Comisia de concurs va lua in considerare doar intreblrile din partea persoanelor interesate care

respect[ condifiile de la alin. (7).
(10)in cazul in care nu existd intrebiri din partea persoanelor interesate, toate intrebirile vor
proveni de la membrii comisiei de concurs.
Art. 18
intreb[rile gi rlspunsurile in leglturl cu susfinerea proiectului de management se consemneazdin
scris prin grija secretarului comisiei de concurs gi se semneazd, de cltre membrii comisiei gi de
citre candidat. Proba const6nd in susfinerea publicd gi evaluarea proiectului de management se

inregistreazl audiovideo, iar figierele rezultate se inregistreazd pe suport DVD, care se arhiveazl
impreuni cu documentele concursului.
Art. 19
Dup[ finalizarea probei, fiecare membru al comisiei de concurs predd pregedintelui comisiei figa
privind evaluarea abilititilor manageriale, completatl conform modelului prevlzut in anexa nr. 2
la prezentul regulament.
Art.20
(l)in urma susfinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota
finalI ca media aritmeticl intre nota acordati pentru evaluarea proiectului de management gi nota
privind evaluarea abilit{ilor manageriale ale candidatului.
(2)Nota finali este media aritmetici a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(3)Nota privind evaluarea proiectului de management se acorddinbaza apliclrii modelului-cadru
al grilei generale de evaluare, prevdzut in anexa nr. I la prezentul regulament, cu privire la
con(inutul proiectului de management 9i susfinerea publicd a acestuia. Modelul-cadru al grilei
generale de evaluare a proiectului de management poate fi adaptat de cltre comisia de concurs.
(4)Nota privind evaluarea abilitalilor manageriale ale candidatului se stabilegte inbaza completdrii
figei privind evaluarea abilitililor manageriale.
(S)La medii egale, departajarea candida(ilor se face dupl nota acordatl pentru evaluarea
proiectului de management, iar la mentinerea egalitifii, dupi experienfa managerial5, aga cum
rezultd, din curriculum vitae.
Art.2l
(llRezultatele in urma desfdqurlrii probei referitoare la sustinerea public[ gi evaluarea proiectului
de management se afrseazd la sediul Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe", care organizeazd
concursul de ocupare a func{iei de manager qi se publici concomitent pe pagina de internet a
spitalului, in termen de 24 de ore de lafrnalizarea probei.
(2)Candidatii au dreptul sd conteste rezultatele in termen de 24 de ore de la data publicarii
rezultatelor.
(3)Contestafiile se solutioneazd de comisia de solutionare a contestafiilor in termen de 48 de ore de
la data expirdrii termenului de depunere a acestora.
(4)Rezultatele finale ale concursului se afigeaz[ la sediul spitalului qi se publica concomitent pe
pagina de internet a spitalului dupd finalizarea perioadei de contesta{ii sau, dup6 caz, dup1
solufionarea contestaf i ilor.



CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art.22
(l)in termen de 48 de ore de la finalizarea concursului sau, dupd caz, de la rezolvarea
contestafiilor, pregedintele comisiei de concurs inainteazl consiliului de administratie al spitalului
procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagind de citre tofi membrii comisiei
de concurs.
(2)Consiliul de administratie al spitalului public inainteazd primarului municipiului Botosani
procesul-verbal cu rezultatele concursului, in vederea emiterii ordinului de numire in funclie
pentru persoana desemnatil caqtigitoare.
Art.23
(l)Numirea in func(ia de manager al Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe" Botosani se face prin
dispozitia primarului municipiului Botosani, in baza prevederilor Legii nr. 9512006 privind
reforma in domeniul s6n[t6tii, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(2)Managerul numit in condiliile alin. (1) incheie contract de management cu primarului
municipiului Botosani, potrivit legii, pe o perioadi de maximum 4 ani, in baza prevederilor Legii
nr. 95/2006, republicatl, cu modifictrrile gi completIrile ulterioare.
Art.24
Dosarele de inscriere la concurs, lucrdrile scrise ale candidafilor, precum gi toate documentele
intocmite in legdturi cu organizarea gi desfd5urarea concursului pentru funcfia de manager,
inclusiv inregistrarea sau consemnarea intreblrilor gi rlspunsurilor aferente sustinerii proiectului
de management, se pdstreazl de cltre spitalul public care a organizat concursul, potrivit legii.

Primar, Secretar General,
Ioan ApostuCosmin Ionuf A
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ANEXA nr. I
la Regulament

CONSILruL LOCAL BOTOSANI
Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe" Botosani

Model-cadru de grilit generaltr de evaluare a proiectului de management pentru concursul
de ocupare a functiei de manager- persoana fizica la Spitalul de Recuperare ,rSf.

Gheorghe" Botosani

I.Descrierea situaliei actuale a spitalului - I p

2.Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitlfi, ameninlAri) - 2 p

3.Identificarea problemelor critice - 0,5 p

4.Selecfionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii ftcute - 0,5 p

S.Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritarl identificatl/problemele
prioritare identificate - 6 p

a)Scop - I p
b)Obiective - I p
c)Activititli - I p

- definire (0,25 p)
- incadrare in timp - grafic Gantt (0,25 p)
- resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,25 p)
- responsabilitfii (0,25 p)

d)Rezultate aqteptate - I p

e)Indicatori - evaluare, monitorizare - I p

f)Cunoagterea legislafiei relevante - I p
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ANEXA nr.2:
la regulament

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
Spitalut de Recuperare,Sf. Gheorghe" Botosani

rI$A PRTVIND EVALUAREA ABILITATILOR MANAGERIALE
Candidat: nume, prenume

1. Aptitudini de comunicare

- Excelente (10-9.50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6.99-5.00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

2. Ctpacitatea de analiz5., sintezi, strategie qi planificare

- Excelentl (10-9,50)

- Foarte bun[ (9,49-9,00)

- AcceptabilA (8,99-7,00)

Minimd (6,99-5,00)

- InsuficientA (4,99- 1,00)

3. Abilitlti/Experienfi in gestionarea resurselor umane

- Excelent6(10-9,50)

- Foarte bund (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minimi (6,99-5,00)

- Insuficienta i4,99-i,00i
4. Aptitudini de gestionarea a conflictelor Ei a situafiilor de crizi
- Excelente ( l0-9.50)

- Foarte bune (9,49-9,00)
a---- '

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

5. Cunoaqterea Ei capacitatea de a pune in practicl legislafia relevanti in domeniul sanitar
- Excelentl (10-9,50)

- Foarte bun[ (9,49-9,00)

- Acceptabi16 (8,99-7,00)

- Minimd (6,99-5,00)

:
I

Insuficientd (4,99- 1,00)

6. Alte aptitudini 9i abilitlfi manageriale

- Excelente (10-9,50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

Nota oblinuit'): .....................
Evaluator (membrul comisiei de concurs),
Semn6tura
Data...........
')Se trece not4 calculatd, cu doud zecimale, ca medie aritmetici a notelor acordate la fiecare dintre
cei 6 indicatori evaluafi.
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Spitalul de Recuperare "Sf,Gheorghe" Botosani ffilffil

BOTO$ANI , Calea Nationala nr. 2 , Telefon : 0231- 512822, Fax : 0231 - 513560,

e-mail:postmaster@spitalbt-sfsheorqhe.roR O M A fV I ^L
Inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul36096

TEMELE-CADRU
PENTRU PROIECTT]L DE MANAGEMENT

Concurs manager 2022

a) Planificarea gi organizarea serviciilor de sinltate la nivelul spitalului;

b) Siguran(a gi satisfacfia pacientului;

c) Managementul calit5(ii serviciilor medicale;

d) Managementul resurselor umane;

e) Performan{a clinici gi financiard a activitelilor spitalului.

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus gi dezvolti un proiect de management

care vizeazd spitalul intr-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe

calculator, cu caractere Times New Roman, mirimea 12, spafierea la un rand, conform

structurii de maijos:

1. Descrierea situa{iei actuale a spitalului;

2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitdli, amenin{Iri);

3. Identifi carea problemelor critice;

4. Seleclionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii fdcute;

5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritari identificatd/problemele

prioritare identificate;

a) Scop

b) Obiective

c) Activitifi

- definire

- incadrare in timp - grafic Gantt

- resurse necesare - umane, materiale, financiare

- responsabilit6{i

d) Rezultate a$teptate

e) Indicatori - evaluare, monitorizare

f) Cunoaqterea legislatiei relevante



Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani ffiii.fl.
68. m&olbrr, dsbddr 0rddry\ ud

NI , Calea Nationala nr.2, Telefon : 0231- 512822 , Fax : 0231 - 513560,
e-mail:postmaster@spitalbt-sfqheorshe.roR O M A N t I

Inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul36096

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat in vedere ocuparii functiei de manager persoana
fizica la Spitalul de Recuperare ,rSf. Gheorghe, Botosani-2022

Din legislstie:
l. LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatetii - REPUBLICARE*I
Titlul I - Sindtatea anita, Titlul II: Programele nalionale de sindtate, Titlul VII: Spitalele, Titlul VIII:

Asigurdrile sociale de sdnltate, Titlul XVI: Raspunderea civili a personalului medical gi a
furnizorului de produse Ei servicii medicale, sanitare Ei farmaceutice;

2' ORDINUL nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;

3' Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003-CODUL MUNCII din24 ianuarie 2OO3 - REpUBLICARE-';
4. HOTARARE nr. 696 din 26 iunie 2021 pentrt aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-

cadru care reglementeazi condiliile acorddrii asisten{ei medicale, a medicamentelor gi a
dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sln6tate pentru anii Z02l-
2022;

5. ORDINUL nr. 397 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in
anul 2018 a Hotir6rii Guvernului nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a
Contractului-cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asisten{ei medicale, a medicamentelor
gia dispozitivelor medicale in cadrulsistemuluide asigurdri sociale de sinitate pentru anii20l8-
2019;

6. ORDINUL nr. 870 din I iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc6,
organizatea gi efectuarea gdrzilor in unitIlile publice din sectorul sanitar;

7. ORDINUL nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind ap:'obarea criteriilor de clasificare a spitalelor
in funclie de competenfi;

8. ORDINUL nr. ll0l din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire gi limitare a infectiilor asociate asistenlei medicale in unitilile sanitare;

9. ORDIN nt. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deqeurilor rczultate din activitd{i medicale gi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationald de date privind deseurile rezultate din activitdti medicale; - 

-
l0' ORDINUL nr- 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie

sd le indeplineascd un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de funcfionare;ll. ORDINUL nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de
management gi a listei indicatorilor de performan{5 a activitelii managerului spitalului public;

12. ORDINUL nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonan{area qi plata cheltuielilor instituliilor publice, 

-p...r, 
qi

organizarea. evidenla qi raportarea angajamentelor bugetare gi legale;
13. ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial

al entititilor publice;
14. LEGEA drepturilor pacientului nr.46 din2l ianuarie 2003;
15. ordinul nt.446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii ;i metodologiei de evaluare gi

acred itare a spitalelor;
16. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, cu modificirile si

completdrile ulterioare;



17. Legea nr. 34612002, republicatS, privind asigurarea pentru accidente de munci gi boli
profesionale, cu modificirile Ei completdrile ulterioare;

18. Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
19. Hotdrdrea Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologiec de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie anita/acordului-cadru din Legea nr.
9812016 privind achizitiile publice, cu modificarile gicompletlrile ulterioare.

20. Hotararea nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi
desligurare a concursului gi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante gi temporar
vacante, precum gi stabilirea criteriilor de evaluare a performanfelor profesionale individuale la
promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar

Din domeniul managementului sanitar:
Scoala Nationala de Sanatate Publica si Perfectionare in Domeniul Sanitar, ,,Managementul

Spitalului,, editura PUBLIC H press 2006 Bucuresti

TEME -CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista, care va fi
adaptata la problemele spitalul de Recuperare,rsf. Gheorghe,, Botosani:

a) Planificarea qi organizarea serviciilor de sdndtate la nivelul spitalului;

b) Siguranta qi satisfaclia pacientului;

c) Managementul calitdlii serviciilormedicale;

d) Managementul resurselor umane;

e) Performan{a clinici gi financiar[ a activitetilor spitalului.

Proiectul se realizeazl individual de citre candidat gi se dezvolti intr-un volum de maximum
15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mlrimea 12,
spafiere la un r6nd.

Structura proiectului de management

l.Descrierea situaliei actuale a spitalului
2.Analiza swor a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitdti, amenin{[ri)
3. Identifi carea problemelor critice
4.Seleclionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii frcute
5.Dezvoltarea proie-ctului de management pentru problema prioritar[ identificatl/problemele

prioritare identifi cate
a)Scop
b)Obiective
c)ActivitAti
- definire
- incadrare in timp - grafic Gantt
- resurse necesare - umane, materiale, financiare
- responsabilitili
d)Rezultate aqteptate
e)lndicatori - evaluare, monitorizare
f)Cunoagterea legislaliei relevante
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CURS,


