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ANUNT 

Consiliul de administratie al Spitalului Municipal Campulung 
organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fIzica 

In conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu 
modificarile si completarile ulterioare, Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager 
persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii (M.O. Partea I 
nr. 1073/30.12 .2016) si potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a 
concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fi zica la Spital ul Municipal 
Campulung, aprobat prin Hotararea Presedintelui Consiliului de Administratie al Spitalului 
Municipal Campulung, in sedinta din data de 02.08.2017. 

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Cuampulung , str. Dr. Costea nr.8, in 
perioada 20 septembrie - 2 octombrie 2017. 

Persoanele fizice care se inscriu la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 
conditii: 

a) cunosc limba romana, scris si vorbit; 
b) sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau 

juridic; 
c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, 

agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanantatii, ori sunt 
absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori 
administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii ; 

d) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu stud ii universitare de lunga durata, 
conform legii ; 

e) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia 
situatiei in care a interveni t reabilitarea; 

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); 
g) nll au implinit varsta standard de pensionare, conform legi i; 

Concursul se va desfasura in doua elape dupa cum urmeaza: 
a) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de 
concurs, etapa eliminatorie , in data de 20 septembrie 2017 ora 10; 
- rezll itatul verificarii dosarelor de inscriere se va afisa la sediul spitalului si concomitent pe 
pagina de internet a spitalulului in data de 20 septembrie 2017, ora 16; 



- contestatiile privind proba de verificare a conditiilor stabilite in anuntul de concurs se pot 
depune pana in data de 21 septembrie 2017 ora 16 la secretariatul Spitalului. 
- rezultatul contestatiilor se va afisa la sediul spitalului si concomitent pe pagina de internet a 
spitalului la data de 23 septembrie 2017 ora 16; 

b) etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management se va desfasura in 
data de 2 octombrie 2017, ora lOla sediul Spitalului Municipal Campulung. 
- rezuItatul in urma desfasurarii probei de sustinere publica si evaluarea proiectului de 
management se afiseaza la sediul spitalului si se publica pe pagina de internet a spitalului in data 
de 3 octombrie 2017 ora 16. 
- contestatiile privind proba de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management se 
pot depune pana la data de 4 octombrie 2017 ora 16 la Secretariatul Spitalului. 
- rezultatul contestatiilor se va afisa la sediul spitalului si concomitent pe pagina de internet a 
spitalului la data de 6 octombrie 2017 ora 16. 

Inscrierea la concurs a candidatilor se face la sediul Spitalului Municipal Campulung, termenul 
limita de depunere a dosarelor este 19.09.2017 la Secretariatul Spitalului. 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente: 
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste 

sa candideze; 
b) copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate; 
c) copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente; 
d) copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de 

perfectionare in management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau 
doctoral in management sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie de 
invatamant superior acreditata, potrivit legii; 

e) curriculum vitae; 
t) adeverinta care atesta vechimea in posturi universitare de lunga durata sau copie 

certificata pentru conformitate a carnetului de munca; 
g) cazier judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul 

pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs, conform 
Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

h) adeverinta din care rezulta ca este apt medical , fi zic si neuropsihic; 
i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 

1989; 
j) copie certificata pentru conforrnitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care 

candidatul si-a schimbat numele, dupa caz; 
k) proiectul de management reali zat de candidat; 
I) declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput 

si realizat integral de catre candidat; 
m) declaratia pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constata de catre institutia 

competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la 
candidat; 



n) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe 
documentele depuse la dosarul de inscriere. 

0) chitanta de plata a taxei de concurs de 500 lei. 

In data de 14.09.2017 incepand cu ora 10,00 candidatii interesati vor putea efectua 0 

Vlzlta in cadrul Spitalului Municipal Campulung, sub indrumarea directorului medical al 
spitalului. 

Orice persoana care isi manifesta intentia de a partlclpa la sustinerea publica a 
proiectului de management si mass-media va transmite solicitarea de participare cu precizarea 
numelui si prenumelui pe adresa de e-mail aspitaluluispital.campulung@gmail.com. in 
perioada 18.09.20 17- 21.09.2017. 

Confirmarea de participare se va efectua de catre comisia de concurs cu cel putin 24 de 
ore inainte de data sustinerii publice a proiectului de management de catre candidati. 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 
teme, care va fi adaptata la situatia Spitalului Municipal Campulung: 

a) planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului; 
b) siguranta si satisfactia pacientul ui ; 
c) managementul calitatii serviciilor medicale; 
d) managementul resurselor umane; performanta clinica SI financiara a activitatilor 

spitalului. 
e) performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului ; 

Relatii suplimentare se pot obtine la secretariatul spitalului - telefon: 0248 510.100 intre 
orele 08,00-16,00 sau pe adresa de e-mail: spital.campulung@gmail.com. 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL 
SPITALULUI MUN IPAL CAMPULUNG 

VALERJU 



BlBLiOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a functiei de manager, persoana fizica, 
la Spitalul Municipal Campulung 

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI 

I. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si completari le ulterioare; 
2. Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie sa leindeplineascii 
un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de fUl1clionare 
3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 
4. Hotiirarea nr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii ~i a Contractului-cadru care 
reglementeaza condiliile acordarii asistenlei medicale, a medicamentelor ~i a dispozitivelor medicale 
in cadrul sistemului de asiguriiri sociaJe de sanatate pentru anii 2016-2017 ; 
5. Ordinul nr. 196/ 139/20 16 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a 
Hotariirii Guvernului nr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii ~i a Contractului-cadru care 
reglementeaza condiliile acordari i asistenlei medicale, a medicanlentelor ~i a dispozitivelor medicale 
in cadrul sistemului de asiguriiri sociale de sanatate pentru anii 2016-2017; 
6. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 
venituri ~ i cheltuieli al spitalului public; 
7. Legea 53/2003(rl) Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
8.0rdinul nr. 1408/2010 privind aprobarea criterii lor de clasificare a spitalelor in funclie de 
competenla ; 
9. Ordinul nr. 92112006 pentru stabilirea atribuliilor comitetului director din cadrul spitalului public; 
10. Ordinul nr. 400/20 15 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitalilor publice 
11.0rdinul nr. 110112016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ~i limitare a 
infeqii lor asociate asistenlei medicale in unitiilile sanitare 
12.0rdinul nr. 176412006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenli! locale, 
j udelene ~i regionale din punctul de vedere al competenlelor, resurselor materiale ~ i umane ~i al 
capacitalii lor de a asigura asistenla medicali! de urgenla ~i ingrijirile medicale definitive pacienlilor 
aflati in stare critica 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 

I. Scoala Nationala de Sanatate Publica si management Sani tar - Managementul spitalului, editura, 
20 12, Bucuresti; 

PRESEDINTELE CONSILI LUI DE ADMINISTRATIE AL 
SI'ITALULUI MUN PAL CAMPULUNG 

CICU SERG V ALERIU 


