Nr. 2g2+

/ tt

tt,b r!
ANUNT

CONSILruL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI
DE PNET]MOFTIZIOLOGIE LEORDENI,
in temeiul prevederilor Legii w.9512006, republicatd, cttmodificlrile
complet[rile ulterioare

n

qi

qi

in conformitate cu Dispozilia Preqedintelui Consiliului Judelean Argeq,
nr,462111.07.2017, pentru aprobarea Regulamentului de organizare qi desfb;urare a
concursului pentru ocuparea funcliei de manager, persoand"frzicd,la spitalele
publice din releaua Consiliului Judelean Argeq
organizeazl concurs pentru ocuparea func(iei de

MANAGER

6

-

persoznil frzicd

Candidalii trebuie sI indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii :
L. Cunosc limba rom0n6, scris qi vorbit;
2. Sunt absolvenli ai unei institutii de invSldmdnt superior medical, economicofinanciar sau juridic qi au cel pulin 5 ani vechime in posturi prevdzute cu studii
universitare de lunga durata, conform legii;
management sau
3. Sunt absolven{i ai unor cwsuri de perfec{ionare
management sanitar, agreate de Ministerul Sdnltdtii qi stabilite prin ordin al
ministrului sdnitdfii sau sunt absolvenli ai un masterat ori doctorat in
managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institulie
de invSl6mdnt superior acreditatatd, potrivit legii;
4. Nu au fost condamnali pentru sdvdrEirea unei infracliuni comisd cu intenfie, cu
exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;
5. Nu au fost destituili dintr-o funclie de conducere sau nu au fost sanclionali
disciplinar in ultimii 5 ani;
6. Sunt apli din punct de vedere medical (frzic Ei neuropsihic);
7. Nu au implinit vdrsta standard de pensionare, conform legii.

in

Dosarul de inscriere va cuprinde urmdtoarele acte:
a) cererea de inscriere Ia concurs in care candidatul mentioneazdfunctia pentru
care doregte sd candideze;
b) copia certificatd pentru conformitate a actului de identitate, afTat in termen de
valabilitate;
c) copia certificatd pentru conformitate a diplomei de licen!6 sau echivalentd;
d) copia certificat6 pentru conformitate a documentelor care atestd absolvirea
cursurilor de perfeclionare in management sau management sanitar, agreate de
Ministerul Sendtefi qi stabilite prin ordin al ministrului sdnitdlii, ori a diplomei de
masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ,
organizat intr-o institulie de inv6!5mdnt superior acreditatE, potrivit legii;
e) curriculum vitae in format Europass;
f ) adeverinla care atestd vechimea in posturi cu studii universitare de lungl duratl
sau copie certificatd pentru conformitate a carnefului de munc6;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinta din care rezultd cd este apt medical, fizic qi neuropsihic;
i ) declaralia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitateainainte de
anul 1989;
j ) copie certificatl pentru conformitate a aclelor (certificat de clsdtorie etc.) prin
care candidatul qi-a schimbat numele, dupdcaz;
k) proiectul de management realizat de candidat intr-un volum de maximum 20 de
pagini la care se pot addtga anexe, dupS caz, tehnoredactate pe calculator, cu font
de 14 Times New Roman, spatiere la un r6nd;
I ) declaralie pe proprie rdspundere din care s5 reiasd c5 proiectul de management
este conceput qi realizat irrtegral de c[tre candidat;
m) declaralie pe proprie rdspundere a candidatului cd in ultimii 3 ani nu a fost
constatatd de c6tre institulia competentd existenla conflictului de interese ori starea
de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaralie pe proprie rdspundere a candidatului privind conformitatea cu
originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

inscrierile

vor face la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, situat in
localitatea Leordeni, Str. Coloniei, nr.106, cod postal: Lt74I0, judegul Argeq, in
perioada 29.11.2019 - 06.01 ,2020, in zile lucritoare, in intervalul orar 0800
se

1400.

Probele concursului se vor desfbqura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni, situat in localitatea Leordeni, Str.Coloniei, nr.106, judelul Argeq, dupd
urm[torul calendar:

-

-

in data de 14 ianuarie z)z},incep0nd cu ora 1000 - PROBA SCRISA (test grilS);
in data de 17 ianuarie z)z},incepand cu ora 1000 - SUSTINERE PROIECT
MANAGEMENT.

ULTIMA ZIDE INSCTERE: 06 IANUARrE,}IaL, pani la ora 1400.
PERSOAIIELE INTERESATE SA S.E iNSCNTT LA CONCURS
POT VIZITA SPITALUL
in data de: 03 decembri e 20l9oin intervalul orar: 0800 - L300.

TEME CADRU
pentru Proiecful de Management
f

. imbundtdlireastructurii

qi organiz6rii spitalului;

2. Siguranla qi satisfac{ia pacientului;
3. Imbundtdtirea managementului resurselor umane;
4. Evaluarea serviciilor de sdnitate fixnizate de spital;

5. Analiza situaliei

economico-financiare a spitalului;
6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitdtii;
7. Strategia managementului in domeniul achiziliilor;
8. Strategia managementului in activitatea de investilii;
9. Fundamentarea bugetului de venituri ;i cheltuieli in vederea eficientizdrii
activitdlii spitalului ;
L0. Planificarea qi organizarea serviciilor de sdn[tate la nivelul spitalului.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI
L. Constitutia
fundamentale;

Romdniei,

Titlul II: Drepturile, libert{ile qi

indatoririle

9512006 privind reforma in domeniul sdnet{ii, republicatE, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
3. Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modific[rile qi
completdrile ulteri o are;
4. Ordin rr.92L12006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director din cadrul
spitalului public;

2,Legea

nr.

5. Legea nr. 34612002 privind accidentele de muncd qi bolile profesionale,
republicatE, cu modific Erile qi completdrile ulterio are;
6. Legea nr. 5312003
Codul Muncii, republicat[, cu modifictuile qi completdrile
ulterioare;
T,Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi completirile
ulterioare;
8. H.G nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

-

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public5/acordului
cadru din legea
98120L6 privind achiziliile publice, cu modific6rile qi

nr.

completdrile ulteri o are;
9. O.G. nr. ll9ll999 privind controlul intern qi controlul financiar preventiv,
republicat5, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;
10. Ordin nr.60012018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entitdlilor publice;
11.H.G. nr. L40l 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-

cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asistentei medicale, a
medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigur5ri
sociale de sdndtate pentru anii 2018-20L9, consolidatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterio are;
l2.Ordin m. 39712018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in
anul 2018 a Hotdr6rii Guvernului nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor de
servicii gi a Contractuluicadru care reglementeazd condiliile acorddrii asistenlei
medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de
asigurdri sociale de sdndtate pentru anii20L8-2019, consolidatS, cu modificdrile qi
complet5rile ulteri oare;
13. Ordin rrr.91412006 privind aprobarea normelor privind oblinerea autorizaliei de
funclionare a spitalelor, cu modific5rile gi completArile ulterioare.
14. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire qi
limitare infecliilor asociate asistenlei medicale
unitElile sanitare, cu
modifi cirile qi completdrile ulterioare;
15. Ordin nr. 1.38412010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de
management gi a listei indicatorilor de performan\d a activitdlii managerului
spitalului public, consolidat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
16. Ordin nr. 1.22412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta
medicalS spitaliceasc[, precum $i pentru modificarea qi completarea Ordinului
ministrului sdndtSlii publice nr. 1.77812006 privind aprobarea normativelor de
personal, consolidat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
17. Ordin nr. 1.09112010 privind centralizarea consumului de medicamente din
unit61ile sanitare cu paturi, consolidat, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

a

in

Legea nr. 461 2003 PRIVIND drepturile pacientului, consolidatd, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare;
19. Legea nr, 30712006 (*republicat[*), privind apdrarea impotriva incendiilor, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
Z0.Legea
18512017, privind asigurarea calitafli
sistemul de sindtate,
consolidatd, cu modificarile qi completdrile ulterioare;
21. ORDIN nr. 87012004 (xactuahzatx) pentru aprobarea Regulamentului privind
timpul de muncd, organizarea qi efectuarea gdrzilor in unitaflle publice din sectorul
sanitar, consolidatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
1.8.

ff.

in

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
1. $coala Nalionald de Sdndtate Publicd qi Management Sanitar
spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureqti;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRE$EDINTE DE $EDINTA

-

Managementul

