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ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU
OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER AL

SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI _ PERSOANA FIZICA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI ,

organizeaza, CONCURS pentru ocuparea f unctiei 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 fizica din spitalele publice din reteaua Consiliului
Judetean Galati , aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Galati nr.
611/17.11.2017.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati din Str. Stiintei nr. I l7 .

Concursul se va desfasura in doua etape , astfel:
l. 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
1,9.01.2021 Data publicarii anuntului la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului.

pe ponalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Consiliului Judetean Galati
15.02.2021-
19.02.2021

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

22.02.2021
ora 12.00

Verificarea dosarelor de concurs

22.02.2021
ora 15.00

Afisarea listei cu rezultatele verificarii dosarelor

23.02.2021
ora 15.00

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verillcarii dosarelor

24.02.2021
ora 15.00

Data solutionarii contestatiilor si afisarea rezultatului contestatiilor privind
verificarea dosarelor

24.02.2021 Data publicarii proiectelor de management pe site-ul spitalului
01.03.20 r

ora I 0.00
Sustinerea publica a proiectului de management

01.03.2021
ora 15.00

Afisarea rezultatelor sustinerii publice a proiectului de management

02.03.2021
ora 1 5.00

Data limita de depunere a contestatiilor la proba sustinerii pubtice a proiectului

de management

03.03.2021
ora I 5.00

Data afisarii rezultatelor contestatiilor la proba sustinerii publice a proiectului

de management

03.03.2021
ora I 5.30

Data afisarii rezultatelor finale
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La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) cunosc limba rom6nd, scris gi vorbit;
b) sunt absolvenli ai unei institulii de inv6l6mant superior medical, economico-financiar saujuridic;
c) sunt absolvenli ai unor cusuri de perfeclionare in management sau management sanitar, agreate de

Ministerul Sene6lii gi stabilite prin ordin al ministrului sanAtAtii, ori sunt absolven(i ai unui masterat sau
doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizal intr-o institulie de invaFmant superior
acreditatS, potrivit legii;

d) au cel pulin 2 ani vechime in posturi prevAzute cu studii universitare de lungd durat6, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru s6v6rgirea unei infracliuni comise cu intenlie, cu exceptia situaliei in care a

intervenit reabilitarea;

0 sunt apte din punct de vedere medical (fizic ai neuropsihic);
g) nu au implinit virsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul menlioneaz.a functia pentru care doreite sd candideze;
b) copia certificattr pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
c) copia certificatd pentru conformitate a diplomei de licenld sau echivalente;
d) copia certificatd pentru conformitate a documentelor care ateste absolvirea cursurilor de perfeclionare in

management sau management sanitar agreate de Ministerul SAnAtAlii 9i stabilite prin ordin al ministrului
sinatatii, ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizal
intr-o institulie de invapmant superior acreditaE, potrivit legii;

e) curriculum vitae;
f) adeverinla care atesti vechimea in posturi cu studii universitare de lungd durata sau copie certificatd

pentru conlormitate a cametului de muncal
g) cazieruljudiciar
h) adeverinla din care rezulli ca este apt medical, fizic qi neuropsihic;
i) declaralia pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
j) copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care candidatul fi-a

schimbat numele, dupi caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaralie pe propria rdspundere a candidatului cA proiectul de management este conceput gi realizat
integral de cltre candidat;

m) declaralie pe propria rdspundere cd in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competentd

existenJa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaratie pe propria rispundere 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. 117 , la Serviciul Runos in perioada 15.02.2021- 19.02.2021, in intervalul orar 08.00-15.00

Candidatii interesati vor putea efectul o vizita in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie

Galati in data de 19.02.2021 in intervalul orar 11.00-13.00. sub indrumarea directorului medical pentru a se

informa cu privire la problemele de de interes in elaborarea proiectului 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 organizatorici aprobatd 5i

structura de personal a unitAlii sanitare), aflate in vigoare la data solicitarii, cu exceplia acelor informalii sau

documente care nu pot face obiectul divulg6rii in temeiul legii.

In data de 24.02.2021Ia adresa de e-mail spitalultbc@gmail.com orice persoana interesata, cu

precizNea 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 proiectul de managemnet.

Confirmarei de participare se va efectua in ordinea cronologic6 a solicitarilor, de cahe comisia de

concurs, in termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitfuii de prticipare
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BIBLIOGRAFIE

A. Din domeniul legislatiei:
I . Legea nr. 95/2006 -Republicati - privind reforma in domeniul s5netelii;
2. Legea nr.27312006 privind finantele locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziliile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.46/2003 - privind drepturile pacientului
6. Ordin nr.37712017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nalionale

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

indeplineascd un spital in vederea obJinerii autorizatiei sanitare de funclionare;
8. Ordin nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in func{ie de

competenle
9. Ordin nr. 1384 / 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management qi a

listei indicatorilor de performanli a activiElii managerului spitalului public cu modificarile si

completarile ulterioare;
10. Ordin Nr. 921 /2006 pentru stabilirea atribuliilor comitetului director din cadrul spitalului

public.
11. Ordonanta nr. 119 / 1999 -Republicatd -privind controlul intern/managerial qi controlul

financiar preventive
12. Ordin Nr. 600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intem managerial al entitelilor

publice
13. Ordin nr. 105412019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea pi

supravegherea prin misiuni de indrumare metodologici a stadiului implementirii gi

dezvoltarii sistemului de control intem managerial la entitelile publice
14. Ordin nr.44612017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii gi metodologiei de evaluare qi

acreditare a spitalelor
15. Legea nr. 5312003 - Cudul Muncii - Republicat
16. Hotarare nr. 286 l20l I pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzetor

funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte prof'esionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice

17. Ordin Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire 9i limitare a

infecliilor asociate asistenlei medicale in unitilile sanitare
18. Ordinul r:r. 55512020 privind aprobarea Planului de mlsuri pentru pregetirea spitalelor in contextul

epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigurd asistenla medicala pacientrilor

testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2in faza I qi in faza a II-a 9i a Listei cu spitalele de suport pentru

pacienlii testali 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, Management 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 9i organizarea serviciilor de sdnitate la nivelul spitalului;
b) Siguranla qi satisfaclia pacientului;
c) Managementul calitllii serviciilor medicale;
d) Managementul resurselor umane;
e) Performanla clinicI gi financiare a activitelilor spitalului.

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care

vizeaza spitalul, intr-un volum de maximum l5-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere

Times New Roman, marimea 12,, spatierea la un rand , conform structurii de mai jos:

l. Descrierea situaliei actuale a spitalului
2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunit6li, ameninldri)
3. ldentifi carea problemelor critice
4. Seleclionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii Iicute
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritard identificate,/problemele

prioritare identifi cate

a) Scop
b) Obiective
c) Acrivitati :

- definire
- incadrare in timp - grafic Gantt
- resurse necesare - umane, materiale, financiare
- responsabilititi
d) Rezultate a$teptate
e) Indicatori - evaluare. monitorizare
f) Cunoaqterea tegislaJiei relevante

Anuntul de concurs, temele cadru pentru proiectul de management , bibliografia si Regulamentul de

organizare si desfasutare a concursului vor fi afisate pe site-ul institutiei : www.Dneumogalati.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
al Spitalului de Pneu moftiziologie Galati

Ec. Gina Racovanu
t,

-r-Ll
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