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ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA F'UNCTIEI DE MANAGER AL 

:

SPITALULUI DE PNEUMOF'TIZIOLOGIE GALATI - PERSOANA FIZICA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI ,
otganizeaza. CONCURS pentru ocuparea functiei de MANAGER al Spitalului de Pneumoftiziologie
Galati, persoana fizica, in conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului
pentru ocuparea functiei de manager persoana frzica din spitalele publice din reteaua Consiliului
Judetean Galati , aprobat prin Dispozitia Presedinielui Consiliului Judetean Galati nr.
6tt/17.11.20t7.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati din Str. Stiintei nr.177.
Concursul se va desfasura in doua etape , astfel:

1' Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de
concurs , etapa eliminatorie;

2, Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management.

Calendarul de desfasurare al concursului este :

Data Activitatea
19.01.2021 Data publicarii anuntului la sediul spitalului, pe pagina de intemet a spitalului,

pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina cle internet a Consiliului Judetean Galati
15.02.202t-
19.02.202r

Perioada de depunere a dosarelor , in intervalul orar 08.00-15.00

22.02.2021
ora 12.00

Verificarea dosarelor de concurs

22.02.202r
ora 15.00

Afisarea listei cu rezultatele verificarii dosarelor

23.02.2021
ora 15.00

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor

24.02.2021
ora 15.00

Data solutionarii contestatiilor si afisarearezultatului contestatiilor nrivind
verificarea dosarelor

24.02.2021 Data publicarii proiectelor de management pe site-ul spitalului
01.03.2021
ora 10.00

Sustinerea publica a proiectului de management

01.03.2021
ora 15.00

Afisarea rezultatelor sustinerii publice a proiectului de management

02.03.2021
ora 15.00

Data limita de depunere a contestatiilor la proba sustinerii publice a proiectului
de management

03.03.202r
ora 15.00

Data afisarii rezultatelor contestatiilor la proba sustinerii publice a proiectului
de management

03,03,2021
ora 15.30

Data afisarii rezultatelor finale

Page I of4



La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) cunosc limba romAnS, scris gi vorbit;
b) sunt absolvenJi ai unei institulii de invd{imdnt superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenli gi u1o1 cursuri de perfeclionare in mana,gement sau management sanitar, agreate de

Ministerul Sdnitdfii 9i stabilite prin ordin al ministrului sdnAtttrii, ori sunt absoli'en1i ai unui masterat sau
doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat ?ntr-o institutie de invdtdmAnt superior
acreditatd, potrivit legii;

d) au cel putin2 ani vechime in posturi prevdzute cu studii universitare de lungd duratd, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru sdvArgirea unei infracliuni comise cu intenfie, cu exceptia situaliei 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.

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul menJioneazd funcJia pentru care doregte sd candideze;
b) copia certificatd pentru conformitate a actului de identitate, aflatintermen de valabilitate;
c) copia certificatd pentru conformitate a diplomei de licenfd sau echivalente;
d) copia certificati pentru conformitate a documentelor care atestd absolvirea cursurilor de perfec{ionare in

management sau management sanitar agreate de Ministerul Sdndtdfii gi stabilite prin ordin al ministrului
sdndtdJii, ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizal
intr-oinstitu{iedeinvdt5m6ntsuperioracreditatd,,potrivitlegii;

e) cuniculum vitae;
f) adeverinta aare atestb vechimea in posturi cu studii universitare de lungd duratd sau copie certificatd

pentru conformitate a carnetului de munc6;
g) cazierul judiciar
h) adeverinta din care rezultd. cd este apt medical, fizic Ai neuropsihic;
i) declaralia pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
j) copie certificatd pentru conformitate a actelor (certificat de cdsdtorie etc.) prin care candidatul gi-a

schimbat numele, dupd caz;
k) proiectul de managementrealizat de candidat;
l) declaratie pe propria r[spundere a candidatului cd proiecl;ul de management este conceput gi realizat

integral de cdtre candidat;
m) declaratie pe propria rdspundere cd in ultimii 3 ani nu a fost constatatd de cdtre institulia competentd

existen{a conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaratie pe propria rdspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse

la dosarul de inscriere.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Galati Str. Stiintei
nr. ll7 , la Serviciul Runos in perioada 15.02,2021- 19.02.2021, in intervaltil orar 08.00-15.00

Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie
Galati in data de 19.02.202I in intervalul orar 11.00-13.00. sub indrumarea directorului medical pentru a se
informa cu privire la problemele de de interes in elaborarea proier;tului de management.

In vederea intocmirii proiectului de management , la cererea candidatilor, Spitalul de
Pneumoftiziologie Galati poate pune la dispozitia acestora , in maximum 3 zile de la data solicitdrii, copii
dupa documente necesare ( buget de venituri gi cheltuieli aprobat, structura organizatoricd aprobatd'gi
structura de personal a unitdlii sanitare), aflate in vigoare ladata solicitdrii, cu exceplia acelor informatii sau
documente care nu pot face obiectul divulgdrii in temeiul legii.

In data de 24.02.2021La adresa de e-mail spitalultbc@email.com oric6 persoana interesata, cu
ptecizarea numelui si prenumelui , poate sa isi manifeste intentia de a participa la sustinerea publica a
proiectului de management si poate adresa intrebari candidatilor in legatura cu proieitul de managemnet,

Confirmarea de parlicipare se va efectua in ordinea cronologicd a solicitdrilor, de catre comisia de
concurs, in termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitdrii de prticipare.
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BIBLIOGRAF'IE

A. Din domeniul legislatiei:
1. Legea nr.9512006 -Republicatd - privind reforma in domeniul sdndtdJii;
2. Legeanr.27312006 privind finantele locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr.9812016 privind achiziliile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
4. H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiztrlie publicd/acordului-cadru din Legea
nr.9812016 privind achiziJiile publice cu modificarine si completarile ulterioare;

5. Legea m.4612003 - privind drepturile pacientului
6. Ordin nr.377lZ0I7 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nafionale

de sdnitate publicd pentru anii 2017 gi 2018
7. Ordin nr. 91412006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie sd le

indeplineasc[ un spital in vederea ob{inerii autoizaliei sanitare de func{ionare;
8. Ordin nr. 140812010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in funcfie de

competenJd
9. Ordin nr. 1384 I 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management gi a

listei indicatorilor de performan!d, a'activitb{ii managerului spitalului public cu modificarile si
completarile ulterioare;

10. Ordin Nr. 921 12006 pentru stabilirea atribu{iilor comitetului director din cadrul spitalului
public.

11. Ordonanta nr. 119 I 1999 -Republicatd -privind controlul intern/managerial gi controlul
financiar preventive

12. Ordin Nr. 600 I 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdtilor
publice

13. Ordin nr. 105412019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea gi
supravegherea prin misiuni de indrumare metodologicd a stadiului implementdrii gi
dezvoltdrii sistemului de control intern managerial la entitAfile publice

14. Ordin nr.44612017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii gi metodologiei de evaluare gi
acreditare a spitalelor

15. Legea nr.5312003 - Cudul Muncii - Republicat
16. Hotarare nr. 286 12011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
func{iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice

17. Ordin Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi limitare a
infec1iilor asociate asistenlei medicale in unitdlile sanitare

18. Ordinul nr. 55512020 privind aprobarea Planului de mdsuri pentru pregdtirea spitalelor in contextul
epidemiei de coronavirus COVID-I9, a Listei spitalelor care asigurd asistenJa medicald pacienlilor
testali pozitiv cu virusul SARS-CoV-2infazal gi in faza a II-a gi a Listei cu spitalele de suport pentru
pacienlii testati pozitiv sau suspecli cu virusul SARS-CoV-2.

Nota: Bibliografia va fi studiata in varianta actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Din domeniul managementului sanitar:
L Scoala Nationala de Sanatate Publica, Managemerrt si Perfectionare in domeniul sanitar -

"Managementul spitalului ", editura public H. press, 2006, Bucuresti
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TEME- CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

a) Planificarea gi organizarea serviciilor de sbnbtate Ia nivelul spitalului;
b) Siguranfa gi satisfacJia pacientului;
c) Managementul calitdlii serviciilor medicale;
d) Managementul resurselor umane;
e) Performanfa clinic[ qi financiard, a activitillilor spitalului.

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care
vizeaza spitalul, intr-un volum de maximum 15-20 pagini; tehnoredactate pe calculator , cu caractere
Times New Roman, marimea 12, , spatierea la un tand , conform structuriide mai jos:

1. Descrierea situafiei actuale a spitalului
2, Analiza SWOT a spitalului (puncte tati, puncte slabe, oportunitdJi, ameninJdri)
3. Identificarea problemelor critice
4. Selecfionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii fdcute
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritard identificatd/problemele

prioritare identifi cate
a) Scop
b) Obiective
c) Activitdli :

- definire
- incadrare in timp - graf,rc Gantt
- resurse necesare - umane, materiale, financiare
- responsabilitdli
d) Rezultate agteptate
e) Indicatori - evaluare, monitorizare
f) Cunoagterea legislatiei relevante

Presedintele Consiliului cle Administratie
al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati

Ec. Gina Racovanu
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