Nr.2069 129.10.2019

ANUNT

C0NSILIULDEADMII\ISTRATIEALSPITALULUIDE
PNEUMOF'TIZIOLOGIE LEORDENI,

cu modificdrile
in temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006, republicatd,

qi

comPletdrile ulteri o are
E1

Judelean ArgeE,
in conformitate cu Dispozilia Preqedintelui Consiliului
de organizare Ei desfbqurare
nr,462111,.07.2018, pentru aprobarea Regulamentului
persoandftzicd' 1a spitalele
conculsuritor peniru orrpur.u funclieide manaqer,
publice din releaua Consiliului Judelean ArgeE

a

de
organtzeazd concurs pentru ocuparea funcliei

MAI\AGER - Persoani fizic[
condilii
Candidalii trebuie s6 indeplineasc6 cumulativ urmdtoarele
1. Cunosc limba romAn6, scris qi vorbit;
economico2. Sunt absolverli ai unei instiiulii de inv[!6m6,t superior medical,
posturi prevazute cu studii
financiar sau juriclic qi au cel pulin 5 ani vechime ?n
universitare de lunga durata, confotm legii;
sau
3. Sunt absolvenli ii unor cursuri de perfeclionare in - management
stabilite prin ordin a1
management sanitar, agreate de Minist"tul saoatalii Ei
:

doctorat in
ministrului sanatatii iuu s6 fi absolvit un masterat ori
intr-o institu{ie
managementul ,rnitur, economic sau administrativ, organizat

4.

legii;
de invalarnAnt superior acreditatatd, conform
Nu au fost condamnali pentru sdvdrEirea unei infracliuni

comis[ cu intenfie' cu

exceplia situa{iei in care a intervenit reabilitarea;
fost sanclionali
5. Nu au fost destituili dintr-o funclie de conducele sau nu au
disciplinar in ultimii 5 ani;
6. Sunt apfi clin punct de veclere medical (ftzic Ei neuropsihic);
7. Nu auimplinit vArsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere va cuprinde urmStoarele acte:
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul menlioneazd funclia pentru
care doreEte sd candrdeze;

b) copia certificat5 pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate;
c) copia certificat5 pentru conformitate a diplomei de licenld sau echivalentd;
d) copia certificatd pentru conformitate a documentelor care atestd absolvirea
cursurilor de perfecfionare in management sau management sanitar, agreate de
Ministerul Sandtalii qi stabilite prin ordin al rninistrului sdndtdlii, ori a diplomei de
masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ,
otganizat intr-o institufie de invdldmdnt superior acreditatS, potrivit legii;
e) curriculum vitae in format Europass;
f ) adeverinla care atestd vechimea in posturi cu studii universitare de lungd durata
sau copie cerlificatx pentru conformitate a carnetului de muncd;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinla din care rezultd cd este apt medical, fizic si neuropsihic;
i ) declaralia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de
anul 1989;
j ) copie cerlificatd pentru conformitalea actelor (certificat cle c6s6torie etc.) prin
care candidatul Ei-a schimbat numel e, dup6, caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
I ) declaralie pe proprie rdspundere a candidatului c[ proiectul de management este
conceput qi realizat integral de cdtre candidat;
rn) declarafie pe proprie rdspundere a candidatului cd in ultimii 3 ani nu a fost
constatatd de c[tre institulia competentd existenfa conflictului de interese ori starea
c1e incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarafie pe proprie r6spundere a candidatului privind conformitatea cu
originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de ?nscriere.
,i

Inscrierile se vor face la Registratura Spitalulr.ri de Pneumoftiziologie Leordeni,
situat in comuna Leordeni, str. Coloniei, nr. 106, judepl Arges, in perioada
05.11.2019 - 06,12,2019, in zile lucritoare, in intervalul orar 08.00 * 14.00.
Concursul se va desfEEura ia sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, in

perioada de 05.1 1.2019

*

20.12.2019.

Probele concursului se vor desfEqura Ia sediu Spitalului de pneumoftiziologie
Leordeni, dupa urrndtorul calend ar:

PROBA SCRISA (test
data de 12 decembrie 2olg, incepand cu ora 10,00
grild);
cu ora 10,00 SUSTINERE PR9IECT
Tn aiiu de l7 decembrie z0lg, incepand

-

in

-

MANAGEME,b{T.

ULTIMA ZIDEiXSCnfnRB

06 decembrie20lg

pfini la ora 1"4,00

DATA LA CARE CANDIDATII POT YTZLTA SPITALUL
0Tnoiembrie20Lg,inintervalulorar10'00-14'00

_

TEME CADRU
pentru Proiectul de Management
imbun6thlirea structurii qi organizdrii spitalr.rlui;
2. Siguranla qi satisfaclia pacientului;
f . imUundt6lirea managementului resurselor umane;
4. Evaluarea serviciilor de sdndtate furnizate de spital;
5. Analiza situaliei economico-financiare a spitalului;
6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al ca1it61ii;
7. Strategia managementului in domeniui achizifiilor;
8. Strategia managementului in activitatea de investifii;
9, FundamentareJbugetului de venituri Ei cheltuieli in vederea eficientiz[rii
activit[1ii spitalului;
10. planificarea Ei organizarea serviciilor de sSn6tate la niveiul spitalului.
f

.

BIBLIOGRAFIE PEI{TRU COI\CURS
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIBI
1. Constitutia
fundamentale;

Z.Legea

nr.

Rornaniei,

9512006

Titlul II: Drepturile, libertatile si

privind reforma in domeniul sAnatdlii, republicat6,

modificdrile gi completirile ulterioare;
3.

Legea nr.

indatoririle

zllliooo privind

finanlele publice loca1e,

cu modificdrile

cu
ql

complet[rile ulterioare ;
Director din
4. Ordinul M.S. nr. gZyZ006 pentru stabilirea atribuliilor Comitetului
cadrul spitalului public;

si

5. Legea nr.34612002 privind accidentele de mlrnca
bolile profesionale,
repubicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea nr, 5312003 Codul Muncii, republicat[, cu modificiirile qi cornpletdrile
uiterioare;
T.Legea nr, 9812016 privind achiziliile publice, cu modillcdrile qi completirile
ulterioare;

-

H.G nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicilacordului
cadru din legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi

B.

completdrile ulteri oare;
9. O,G. nr. ll9ll999 privind controlul intern qi controlul financiar preventiv,
republicatd, cu modifi cdrile qi completiirile ulterioare;
10. Ordinul Secretariatuiui General al Guvernului nr.60012018 privincl aprobarea
Codului controlului intern rnanagerial al entitatilor publice;
1I.I{.G. nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului cadru care reglementeazb, condiliile acorddrii asistenlei medicale in cadrul
sistemului de asigurdri sociale de s[ndtate pentru anii
2019, cll
modifi cdrile qi cornpletarile ulterioare;
12.Ordinul M.S. 397 I 2018 privind aprobarea Normelor metodologice cle aplicare
in anul 20lB a I-IotdrArii Guvernului nr. l4AD018 pentru aprobareapachetelor de
servicii Ei a Contractului - cadru care regiementeazd condiliile acordlrii asistentei
medicale, a medicamentelor ;i a dispozitivelor rnedicale in cadrul sistemului de

2018

asigurdri sociale de sindtate pentru anii 2018 2019, cu modific[rile si
completdrile ulterioare;
13. O.M.S. 9l4D0A6 privind aprobarea normelor privind oblinerea autorizaliei cle
functionare a spitalelor, cu modiiicdrile gi complet[rile ulterioare,
14. O.M.S. nr. 110112016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si
lirnitare a infecliilor asociate asistentei medicale in unitalile sanitare.
15. O.M.S" nr.139412010 privind aprobarea modelului-caclru al contractulr-ri c1e
management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului
spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. O.M.S. nr.l224l20l0 privind aprobarea normativelor cle personal pentm
asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru rnodificarea si colrpietarea
o,M.s. nr.l71B12006 privind aprobarea normativelor de personal;
17" O.M.S nr.109112010 privind centralizarea consurnului de medicamente clin
unitatile sanitare cu paturi;
18" Legea nr.4612003 drepturile pacientului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
19, Legea nr,30712006 privind apararea impotriva incendiilor,
completarile ulterioare;

cu rnodificarile si

20,Legeanr,185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate;
21. O.M.S. nr.87A12004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea si efectuarea garuilor in unitatile publice din sectorul sanitar, acluahzat,
cu modificarile si completarile ulterioare.

B. DIN

DOMEI{IUL MAI{AGBMENTULUI SANITAR

1. $coala Nalionald de Sdnitate Public6 qi Management Sanitar
spitalului, editura Public FI Press, 2006, Bucuregti;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRE$EDINTE DE $EDINTA
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-

Managementul

