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CONSItIUt DE ADMINISTRATIE

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI
DE MANAGER

iN

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA 9I GINECOTOGIE

PROF. DR. PANAIT SARBU

in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare 9i Desfdgurare a concursului

pentru ocuparea funcfiei de manager unitate sanitard persoand fizicd aprobat prin Dispozifia
Primarului General al Municipiului Bucuregti nr. 1504 din 23.Lo.20L7,

Consiliul de Administrafie al Spitalului Clinic De Obsetrica 9i Ginecologie Prof. Dr. panait S6rbu
organizeazd concurs pentru ocuparea funcfiei de manager.
Concursul se organizeazd 9i se desfSgoari in doud etape, la Sediul Spitalului Clinic De Obstetricd
9i Ginecologie Prof. Dr. Panait 56rbu din Bucuregti, Calea Giulegti nr.5, sector G.

Prima etap5 privegte verificarea indeplinirii de citre candidafi a condiliilor stabilite in anuntul
de concurs, etapE eliminatorie.
A doud etapd este de suslinere 9i evaluare a proiectului de management care se va desfdgura la
sediul spitalului pe bazS temelor-cadru.
Concursul se va desfSgura conform calendarului urmdtor:

'

27.70.2017- termen publicare anun! concurs pe site-ul ASSMB, site spital, pe portal
,,posturi.gov.ro" 9i avizier spital;

'

27'LO.AOL7-27.L1.20!7

(in zilele lucrdtoare, in intervalul orar 08-i.5)-perioadi

de

depunere a dosarelor de concurs, depunerea se face la sediul spitalului, Biroul RUNOS;

'

29.t1.2oI7- verificarea dosarelor

;i

afigarea rezultatelor ,,admis"f ,,respins" pe site

spital 9i avizier spital;

'

O4.12'20L7 {ord 08-15)- termen depunere contestafii la selecfia dosarelor, depunerea
se face la sediul spitalului, Biroul RUNOS;

05.L2.20I7- solutionarea contestaliilor 9i afigarea rezultatelor selec{iei dosarelor pe site
spital 9i avizier spital;

'

06.12.2ot7- comisia de concurs va publicd concomitent pe pagind de internet a
spitalului proiectele de management depuse de toli canditatii declarali admisiin urmd finalizdrii
probei de verificare a dosarelor de inscriere;

'

It.t2.2oL7 (ord 14)- susfinerea proiectului de management de cdtre candidali,

la sediul

spitalului;

o

Lt.t2.2oI7- afigarea rezultatelor probei referitoare la susfinerea proiectului

de

management pe site-ul ASSMB, site spital gi avizier spital;

o

t2.t2'2oI7 (ord 08-15)- depunerea contestatiilor, depunerea

se face la sediul spitalului,

Biroul RUNOS;

o

13.12'2oL7- solufionarea contestaliilor gi afigarea rezultatelor finale, pe site-ul ASSMB,
site spital 9i avizier spital.
Pot participa la concurs persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmdtoarele condilii:

1.

Cunosc limba rom6n5, scris gi vorbit;

2.

Sunt absolvenli ai unei institufii de invdfdm6nt superior medical, economico-financiar
sau juridic;

3'

Sunt absolvenfi sau urmeazd cursuri de perfec{ionare

in management sau management
sanitar, agreate de Ministerul SdndtSlii sau Ministerul Educa{iei Nafionale, in conformitate cu
prevederile legale, sau sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar,
economic ori administrativ organizat intr-o institulie de invdlSmdnt superior acreditatd, potrivit
legii;

4'

Au cel pulin 2 ani vechime in posturi previzute cu studii universitare de lungd durat5,
conform legii;

5.

Nu au fost condamnate pentru siv6rgirea unei infracfiuni comise cu intenfie,

excepfia situafieiin care a intervenit reabilitarea;

6.

Sunt apte din punct de vedere medical (fizic

7.

Nu au implinit vdrsta standard de pensionare, conform legii.

9i neuropsihic);

cu

Servici

lnscrierea la concurs se face la
Prof' Dr. Panait S6rbu. Dosarele de concurs trebuie sd conlind urmdtoarele documente:

a)

Cererea de inscriere la concurs
doregte s5 candideze;

b)

in care candidatul menfioneazd funcfia pentru

Copia certificatd pentru conformitate
valabilitate;

c)

ie

care

a actului de identitate, aflat in terrmen

de

Copia certificatd pentru conformitate a diplomei de licenfd sau echivalent;

d)

Copia certificatd pentru conformitate a documentelor care atestd absolvirea sau
participarea la cursurile de perfeclionare in management sau management sanitar,
agreate de
Ministerul SdndtSlii gi stabilite prin Ordin al ministrului sindtdgii, ori copia certificatd pentru
conformitate a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau
administrativ, organizat intr-o institulie de invSlSmdnt superior acreditati, potrivit legii;

e)

Curriculum vitae;

f)

Adeverin!5 care atestd vechimea in posturi cu studii universitare de lungd duratd sau
copie certificatd pentru conformitate a carnetului de muncd;

g)

Cazieruljudiciar sau declaralia candidatului prin care acesta igi exprimi consimldm6ntul
pentru oblinerea extrasului de pe cazieruljudiciar de cdtre comisia de concurs conform
Legii nr.
290/2004 privind cazieruljudiciar, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

h)

Adeverinld din care rezultd cd este apt medical,fizicgi neuropsihic;

i)

Declarafia pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul

1989;

j)

Copie certificatd pentru confomitate a actelor(certificat de cdsdtorie etc.) prin care
candidatul si-a schimbat numele, dupd caz;

k)
l)

Proiectul de management realizat de candidat (listat giin format electronic. pdf);

Declara{ie pe propria rdspundere a candidatului
conceput 9i realizat integral de cdtre candidaU

ci proiectul de management este

isa
t5r)

lttl ,i0l
ra;!t :!t?

m)

Declarafie pe propria rispundere cd in ultimii 3 ani nu a fost constatatd de cdtre
institulia competen!5 existenla conflictului de interese ori starea de incompatibilitate
cu privire
la candidaU

n)

Declaralie pe propria rSspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe
documentele depuse la dosarul de inscriere.
Candidalii interesali vor putea efectua o viziti in cadrul spitalului in data de 07 noiembrie,
ora
08 sau in data de 08 noiembrie ora L3, sub indrumarea directorului medical al spitalului, pentru
a se informa cu privire la problemele de la fafa locului.
Persoanele interesate pot adresa intrebdri candidalilorin legdturi cu proiectul oe management
in perioada 06-10.t2.21t7, pAnd la ora L5, la adresa de e-mail contact@panaitsarbu.ro.

la sediul

-

unititii

se aflS afigate:

Anuntul de participare;

-

Regulamentul de organizare 9i desfSgurare a concursului pentru ocuparea funcfiei de
ma nager persoa nd fizicd;

-

Bibliografia de concurs, temele-cadru pentru proiectul de management gi structura
proiectului de management.
Relafii suplimentare se pot obgine la numSrul de telefon: 02j..303.50.50,
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Bibliografie:

1.

Verboncu

I. "

Management

Universitard, Bucuregti, 2013 ( Cap.

2.

Furtunescu F., Minca D.,

"

l,

-

eficientd, efrcacitate, performante,,

3.

Editura

2, Cap. 4 - 4.2, 4.4, 4.g )
Managementul serviciilor de sdndtate- abordare din
Cap.

proiecte ",Edilia a II-a, Editura Universitard Carol Davila, 2010 ( Secfiunea I
Secfiunea

,

- pg. 1-55,

III - pg. ll7-205 )

Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sdndtd{ii ( Titlul II, Titlul IV, Titlul

Vl, Titlul VII, Titlul VIII, Titlul X, Titlul XII, Titlul XIII, Titlul XIV, Titlul XV ) cu
completdrile gi modificdrile ulterioare

4.
5.

Legea 4312003 drepturile pacientului
Hotdrarea nr. I6ll20L6 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-

cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a

dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii
20t6-2017

6.

Hotdrarea

m. 15512017 privind aprobarea programelor

nafionale de s6ndtate

pentru anii2017 gi 2018

7.

Ordinul nr.914/2006 pentru aprobareanormelor privind condiliile pe care trebuie

sd le indeplineascd un spital

8.

in vederea oblinerii autotiza\iei sanitare de funclionare

Ordinul nr. 110112016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi

limitare a infecliilor asociate asisten{ei medicale in unitdtile sanitare

9.

Ordinul nr. 109112006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al
pacientului critic

10.

Ordinul nr. 39/2008 privind rcorganizarea ambulatoriului de specialitate

al

spitalului

11.

Ordinul nr. 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncd,

otganizarea gi efectuarea gdrzilor in unitdtile publice din sectorul sanitar, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare

12.

Legea contabilitdtii nr. 8211991 cu modificdrile qi completdrile ulterioare

fril

13.

Ordonanla

m.II9ll999 privind controlul

,,
intern/managerial gi controlul financiar

preventlv

14.

Ordinul

nr.

179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

angajarea, lichidarea, ordonantarea gi platd cheltuielilor institutiilor publice, precum gi
organizarea, evidenla gi raportarea angajamentelor bugetare gi legale
15.

Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri 9i cheltuieli al spitalului public

16.

Ordinul nr. 44612017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii

;i

metodologiei de

evaluare gi acreditare a spitalelor
17. Ordinul

nr. 92312014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la

exercitarea controlului financiar preventiv
18. Legea nr.10112016 privind remediile gi cdile de atac

de achizifie public6, a contractelor sectoriale

;i

in materie de atribuire

a contractelor

a contractelor de concesiune de lucrdri gi

concesiune de servicii, precum gi pentru organizarea gi funcfionarea Consiliului National
de Solufionare a Contestaliilor

l9.Legea cadru nr. 14312017 privind salarizarca unitard a personalului pldtit din fonduri
publice
20. Legea administra{iei publice locale

nr.

2151200I,

cu modificarile si

completarile

ulterioare

2I. Legeanr.27312006 privind finanlele publice locale
22. Odonanta de urgen{6

nr.

16212008

privind transferul ansamblului de atribufii

qi

competenle exercitate de Ministerul Sdndtdfii Publice cdtre autoritdfile administra{iei

publice locale
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