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ANUNT

CONSII.ruL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA

PENTRU COPII ,,SF. IOAN" GALATI otganrzeazl, concurs in conformitate cu prevederile

Ordinului MS ff. 152012016 pentru ocuparea funcliei de manager-persoand fizicd qi a

Regulamentului de organrzare gi desfbgurare a concursului pentru ocuparea func{iei de manager-

persoand frzicd" din spitalele publice din releaua proprie a Municipiului Gala{i aprobat prin

dispozilia Primarului m.2141118.07 .2017 .

Concursul va avea loc la sediul unitalii din Galafi, str. Gheorghe Asachi, ru.2,inperioada

04.12.2017- 19"12.2017 desfrqurandu-se in doud etape:

1. Etapa de verificare a indeplinirii de cdtre candidati a condiliilor stabilite in anun{ul de

concurs, aare va avea loc in perioada 04.12.2017 - 07 .12.2017 - etapd, eliminatorie.

2. Etapa de sus{inere a probelor de evaluare care cuprinde :

a) Proba serisd, un test - grild de verificare a cunoqtinlelor care se va desfrgura la sediul Spitalului

Clinic de Urgenta pentru Copii ,, Sf" Ioan" la data de 14.12.2017 , ora 10.00 
"

b) Proba de suslinere qi de evaluare a proiectului de management care se va desfbgura la sediul

Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ,, Sf. Ioan" pe baza temelor - cadru, la data de

19.12.2017, ora 10.00 .

Calendarul de desfigurare a concursului este:

Data public6rii: sediul spitalului, site-ul spitalului, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a
Frimdriei Galali in data de 30.10.2017

Yrzitarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Sf. Ioan" de cdtre candidalii interesali se va
face in data de 02.11.2017 in intervalul orar 9.00 - 13.00

Data limita de depunere a dosarelor de concurs 04.I2,20I7, ora 12.00

Verificarea dosarelor de concurs 04.12.2017 - 01.I2.2017

Data afigdrii rezultatului selecfiei dosarelor 07.12.2017, ora 12.00

Data limita de depunere a contestaJiilor privind rezultatul verificdrii dosarelor 08.12.2017, orc
12.00 

,

Data afigarii rezultatului contestaJiilor privind verificarea dosarelor 12.I2.2017, ora 12.00



Data susfinerii testului-grild I4.I2.20I7, ora 10.00

Data afiqdrii rezultatului probei test - grild 14.12"2077, ora 15.00

Data limitd de depunere a contesta{iilor 15.I2.20I7,'ora i5.00

Data af,rgdrii rezultatului contestatiilor 18"12.2017 ora 15.00

Data suslinerii proiectului de management 19"12.2017, ora 10.00

Data afigdrii rezultatului probei proiectuiui de management 19.12.2017 ora 14.00

Data limitf, de depunere a contestaliilor 20.I2.20I7, ora 14.00

Data afiqdrii rezultatului contestaJiilor 21 .I2.2017, ora 14"00

Afi garea rezultatelor finale 22.12.2017

La concurs au acces persoane fizice care intrunesc cumulativ urmltoarele condiJii:

1. cunosc limba romdn6, scris gi vorbit;

2. sunt absolvenli ai unei institutii de invdldmAnt superior medical, economico- financiar sau

juridic;

3. sunt absolvenfi ai unor cursuri de perfec{ionare in management sau management sanitar,

agreate de Ministerul Sdndtd{ii gi stabilite prin ordin al ministrului sAndtdtii, ori sunt absolvenli ai

unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o

institutie de invdJdmAnt superior acreditat6.. potrivit legii;

4" au cel putin 2 ani vechime in posturi prevdzute cu studii universitare de lungd duratl"

conform legii;

5. nu au fost condamnate pentru sdv6rgirea unei infraojiuni comise cu intentie, cu excepJia

situafiei in care a intervenit reabilitarea;

6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic gi neuropsihic);

7 " nu au implinit vArsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ,, Sf. Ioan"

Galafi, str. Gheorghe A'saehi, ffi. 2 ,la Serviciul R.U.N.O.S., pand Ia data de 04.12.2017, ora

I2.00,prezentandu-se numdrul de pagini din dosarul de concurs.



Dosarul de inscriere trebuie si con{in[ in principal urmitoarele documente:

1. cererea de inscriere la concurs in care candidatul menlioneazd funclia pentru care doreqte

sd candideze;

2. copia certificatd pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;

3. copia certif,rcatd pentru conformitate a diplomei de licenjd sau echivalente;

4. copia certificatd pentru conformitate a documentelor care atestd absolvirea cursurilor de

perfecfionare in management sau management sanitar prevdzute Ia art. I alin. (1) lit. c) ori a

diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar,economic sau administrativ, organrzat

intr-o institulie de invdldm6nt superior acredrtat6,. potrivit legii;

5. curriculum vitae;

6. adeverinJa care atestd vechimea in posturi cu studii universitare de lungd duratd sau copie

certificatd pentru conformitate a carnetului de muncd;

7. cazieruljudiciar sau declaralia candidatului prin care acesta iqi exprimd consimf[mdntul

pentru oblinerea extrasului de pe cazieruljudiciar de cdtre comisia de concurs conform Legii nr.

29012004 privind cazieruljudiciar, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

8. adeverinla din care rezultd cd este apt medical" frzic Ai neuropsihic;

9. declara{ia pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul

I 989;

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

candidatul qi-a schimbat numele, dupd caz;

I tr. proiectul de management realizat de candidat;

12. declaraJie pe propria rdspundere a candidatului cd proiectul de management este conceput

gi realizat integral de cdtre candidat;

13" declarafie pe propria rdspundere cb in ultimii 3 ani nu a fost constatatd de cdtre institulia

competent6 existen{a conflictului de interese ori starea de incompatibilitate eu privire la eandidat;

14. declaratie pe propria rdspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe

documentele depuse la dosarul de inscriere"

Nu se adreseazd candidatului intrebdri referitoare la opiniile sale politice, aetivitatea sindicald,

religie, etnie, sex, stare nrateriald gi origine sociald"

Relafii suplimentare se pot ob{ine la numdrul de telefon 02361469100 int.134



B IBI,IOGRAFIE CONCURS MANAGER

Din domeniul legislaJiei:

1" Legea nr" 9512006 privind reforma in domeniul sandtAtii, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare - Titlurile I,II,VII qi VIII;
2. Legea nr. 50012002 privind finanlele publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

3. Legeanr.5312003 Codul Muncii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

4" Legea m.9812016 privind achizilirle publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

5" HotdrArea Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea

nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

6. Ordinul nr. 92112006 pentru stabilirea atribu{iilor comitetuiui director din cadrul

spitalului public;

7 " Ordinul nr. L22412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenla

medicald spitaliceascd, precum qi pentru modificarea gi completarea Ordinului ministrului

sAndtAfii publice m. 1.77812006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modific[rile gi

completdrile ulterioare;

8. HotdrArea nr" 16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului-cadru

care reglementeazd conditiile acorddrii asistentei medicale, a medicamentelor qi a dispozitivelor

medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 2016-2017, at
modificdrile qi completdrile ulterioare;

9" Legea nr"4612003 privind drepturile pacien{ilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

10" Ordinul m. 20012016 privind modifrcarea gi completarea Ordinului secretarului

general al Guvernului nr" 40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern I managerial al

entitAfllor publice;

Din domeniul manasementului sanitar:

1 1. $coala Nalionald de Sdndtate Publicd, Management qi PerfecJionare in domeniul sanitar -
"lVlanagementul spitalului", editura Public H. Press, 2006, Bucuregti;



TEMELE-CADRA PENTRA PRAIECTAL DE MANAGEMENT CONCURS MANAGER

o Planificarea gi organizarea serviciilor de sdndtate la nivelul spitalului;

o SiguranJa gi satisfaclia pacientului;

o Managementul calitdlii servioiilor medicale;

o Managementul resurselor umane;

o Performan1a elinic[ gi financiard a activitililor spitalului"

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus gi dezvoltd un proiect de management care vizeazd

spitalul intr-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times

New Roman, mdrimea 12, spaJierea la un rAnd, conform structurii de mai jos:

A. Descrierea situaliei actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului (puncte forte, puncte slabe, oportunitdti, amenin!6ri);

C. Identificarea problemelor critice gi propunerea solu{iilor de limitare sau/ qi eliminare a

acestora ;

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

Dezvoltarea proiectului de management in vederea eficientiz[rii activitd{ii spitalului:

a) Scop i.

b) Obiective - indicatori

c) Activitdlile necesare de desfbgurat pentru atingerea fiecdrui obiectiv:

o definire

o incadrare in timp - grafic Gantt

o resurse necesare - umane. materiale. financiare

o responsabilitdli

d) Rezultate agteptate '

e) Indicatori - evaluare, monitorizare

. . Pre$edintele Consiliului de Administralie

D.

E.

Dr.tv. ina Nicoleta


