Nr. 1443 din 06.03.2018

ANUNT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SANATORIULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU,

organizeaza concurs pentru ocuparea functiel de manager persoana fizica, in
conformitate cu Ois,,Jzitia

Pres~intelui Consiliului Judetean Hunedoara nr.350/2017

privind aprobarea Normelor de organizare si .desfasurare a concursului /examenufui
pentru selectionarea managerilor la spitalele publice aflate in subordinea Consiliului
Judetean Hunedoara.

Concursul ae va desfasura la sediul unitatU din orasul Geoagiu, str.

Sanatoriului, nr.8, In perioada,16.04.2018 -11.05.2018.
Concursul ee desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:
a) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabifite in anuntul
de concurs ... etapa eliminatorie, in data de 16.04.2018.
b) concursul propriu zis ·in cadrul caruia candidatii sustin urmatoarele probe de
evaluare:
.. proba sorisa de verificare a cunostiintelor- eliminato.rie, in data de 23.04.2018

la ora 10,00.
- sustinerea publica si de 'evaluare a proiectului de management in data de
02.05.2018

la ora 10,00.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului.·din urmatoarea
lista de 5 teme, care va fi adaptata la problemele spitalului care organizeaza
concursul:
Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului
Siguranta si satisfactia pa~ientului

Managementut calitatii serviciilor medicate
Managementul resurselor umane .
Performanta clinica si. financiara a activitatii spitalului
Pentru a fl declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina media de eel putin

7,00, iar la fiecare proba de evaluare minimum nota 7,00.
La concurs ae pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ
urmatoarele condltll:
cunosc limba romana scris si vorbit
•

sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-

financiar sau juridic
•

sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau
management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordinal
Ministrului Sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in
management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de

invatamant superior acreditata, .potrivit legii.
•

au eel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lungs
durata, conform legii

•

nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie,
cu exceptla situatiei in care a intervenit reabilitarea

•

sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)

•

nu au implinit varsta standard de. pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere trebuie sa contlna in principal urmatoarele
documente:
•

cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru
care doreste sa candideze

•

copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate

•

copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta .sau echivalare

•

copia certificate pentru .conformitate a documentelor care atesta abs.olvirea
cursurilor de perfections re in· management sau management sanitar

prevazute anterior ori .·a qiplomei .de masterat .·sau doctorat in .management
sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant
superior acreditata, potrivit legii.
•

curriculum vitae

•

adeverinta care aresta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga
durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca

•

cazierul 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

•

adeverinta din care rezulta ·ca este apt medical, fizic si neuropsihic

•

declaratie pe proprie raspundere ca nu a colaborat cu Securitatea inainte de

1989
•

copie

certificata pentru conformitate a actelor( certificate de casatorie, etc)

prin care candidatul si-a

s~himbat

numele, dupa caz

•

proiectul de management realizat de candidat

•

declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management
este conceput si realizat integral de candidat

•

declaratie pe proprie raspundere ca in ultimil ·3 ani nu a fost constatata de
catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de
incompatibilitate cu privire•la candidat

•

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

Do9arele de inecriere vor fi depuse pana la data de 13.04.2018 la
secretariatul Sanatoriului de Pfleumoftiziologie Geoagiu pana la ora 14,00.
Candidatll lnteresati pofvizita spitalul in data de 21.03.i018 ta ora 12,00.
Persoanele lnteresate isa participe la suetlnerea publica a proiectului de
man.agement. pot adresa intrebari candidatilor in legatura cu proiectul de
management si vor depune intentia de particlpare si eventualele intrebari la
adresa de e- mail:concurs.manager@sanatoriulgeoagiu.ro

Pe

website-ul

Sanatoriului

de

Pneumoftiziologie

Geoagiu,

www.sanatoriulgeoagiu.ro se afla afisate:
- anuntul de participare
.. norme de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru
selectionarea managerului. la Sanatoriul ·de Pneumoftiziologie. Geoagiu
.. bibliografia de concurs
.. temele pentru proiect

lnformatii suplimentare la 0254248884, interior 143

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
DANCIU EMILIA

