Spitalul de Boli Cronice Călinesti
Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - Romania,
Tel : 0248 545 575, fax 0248 651 280
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE BOLI CRONICE
CALINESTI,
in temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
si
in conformitate cu Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Arges,
nr. 31/07.02.2017, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a
concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la spitalele publice
din reteaua Consiliului Judetean Arges
organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de
MANAGER – persoana fizica
Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. Cunosc limba romana, scris si vorbit;
2. sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economicofinanciar sau juridic si au cel putin 5 ani vechime in posturi prevazute cu studii
universitare, conform legii;
3. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii
sau au absolvit un masterat ori doctorat in managementul sanitar, economic sau
administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditatata,
conform legii;
4. nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comisa cu intentie, cu
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
5. nu au fost destituite dintr-o functie de conducere sau nu au fost sanctionate
disciplinar in ultimii 5 ani;
6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
7. nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea de înscriere 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 în management sau management sanitar, agreate de
Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii ori a diplomei de
masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat
într-o institutie de învatamant superior acreditata, potrivit legii;
e) curriculum vitae in format Europass;
f ) adeverinta care atesta vechimea în posturi cu studii universitare de lungã durata sau
copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinta din care rezulta cã este apt medical, fizic si neuropsihic;
i ) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de
anul 1989;
j ) copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care
candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l ) declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca proiectul de management este
conceput si realizat integral de catre candidat;
m) declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca in ultimii 3 ani nu a fost
constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de
incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaratie pe proprie raspundere a candidatului privind conformitatea cu originalul a
copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.
Concursul se va desfasura la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti, din comuna
Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, judetul Arges, in perioada 17.05.2017 –
01.06.2017.
Inscrierile se vor face la Secretariatul Spitalului de Boli Cronice Calinesti, din comuna
Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, judetul Arges, in perioada 17.04.2017 –
17.05.2017, in zile lucratoare, in intervalul orar 08,00 – 14,00.
Probele concursului se vor desfasura la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti, din
comuna Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, judetul Arges, dupa urmatorul calendar:
- In data de 24 .05. 2017, incepand cu ora 09,00 – PROBA SCRISA (test grila);
- In data de 29 .05. 2017, incepand cu ora 09,00 – SUSTINERE PROIECT
MANAGEMENT.

ULTIMA ZI DE INSCRIERE 17.05.2017 pana la ora 14,00
DATA LA CARE CANDIDATII POT VIZITA SPITALUL – 13.04.2017,
incepand cu ora 12,00.

TEME CADRU
pentru Proiectul de Management
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului;
Siguranta si satisfactia pacientului;
Imbunatatirea managementului resurselor umane;
Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital;
Analiza situatiei economico-financiare a spitalului;
Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii;
Strategia managementului in domeniul achizitiilor;
Strategia managementului in activitatea de investitii;
Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii
activitatii spitalului;
10. Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Ordinul M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director din
cadrul spitalului public;
4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
6. H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului
cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
7. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeazã conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului
de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2016 – 2017, cu modificarile si

completarile ulterioare;
9. Ordinul M.S. 763/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
în anul 2016 a Hotãrârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor

de servicii si a Contractului - cadru care reglementeazã conditiile acordãrii
asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2016 – 2017, cu
modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordinul M.S.P.
914/2006 privind aprobarea normelor privind obtinerea
autorizatiei de functionare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul
spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucuresti;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRSEDINTE DE SEDINTA
Dr. Paun Constantin

