Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Craiova
Nr................./.................2014

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER ÎN
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI
PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEȘ CRAIOVA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE
și PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEȘ CRAIOVA, cu sediul în Str. Calea București
nr 126, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică în conformitate cu prevederile OMS 1082/2010.
Concursul se organizează și se desfășoară la sediul spitalului în perioada 16.04 26.05.2014, respectiv 16.05.2014 ora 10 pentru proba scrisa și în data de
22/23.05.2014 ora 10,00 pentru susținerea probei proiectului de management,
conform calendarului următor:
- 16/17.04.2014 - termen publicare anunț concurs pe site-ul Primăriei Craiova
www.primariacraiova.ro, pe site-ul spitalului www.vbabes-cv.ro, în Revista Viața
Medicală;
- 16.04-17.04.2014 - termen publicare anunț concurs cotidian local;
- 17.04-01.05.2014 - depunere dosare concurs;
- 02.05.2014 - termen verificare dosare concurs;
- 05.05.2014 - termen publicare rezultate verificare dosare concurs;
- 06.05.2014 - ora 14,00 - termen depunere contestații;
- 07.05.2014 - termen soluționare contestații;
- 09.05.2014 - afișare locație, data și ora proba scrisă;
- 16.05.2014 - susținere proba scrisă (test-grilă), predare planuri de
management;
- 17.05.2014 - publicare rezultate proba scrisă;
- 19.05.2014 - ora 14,00 - termen depunere contestații;
- 20.05.2014 - termen soluționare contestații;
- 20.05.2014 - afișare locație, date și programarea pe ore a candidaților admiși
pentru proba orală;
- 22-23.05.2014 - termen susținere proba orală;
- 24.05.2014 - ora 14,00 - termen depunere contestații proba orală;
- 26.05.2014 - afișare rezultate finale;
Pot participa la concurs persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ condițiile:
a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență
sau echivalentă;
b) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sănătății sau Ministerul Educației Naționale, în
conformitate cu prevederile legale, sau sunt absolvenți ai unui masterat sau
doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o
instituție de învățământ superior acreditată;
c) pentru spitalele clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare
științifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau să dețină grad
profesional de medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în
management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății;
d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă
durată, conform legii;

e) nu sunt condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției
de manager, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apți din punct de vedere medical pentru funcția de manager pentru care
candidează;
g) nu au vârsta de pensionare, conform legii;
h) au achitat taxa de concurs stabilită.
Dosarul de concurs se depune la sediul spitalului și conține:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizata a diplomei de licență sau echivalentă;
d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare,
specializări/competențe în management sau management sanitar prevăzute la art.
1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în
management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de
învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a
certificatului de medic primar, în cazul concursului organizat pentru ocuparea
postului de manager din cadrul spitalelor clinice în care se desfășoară și activitate
de învățământ și cercetare științifică medicală;
f) curriculum vitae;
g) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată
sau copie de pe carnetul de muncă, certificată ”în conformitate cu originalul” de
către structura cu atribuții în managementul resurselor umane din cadrul unității
sau notarizate;
h) cazier judiciar;
i) certificate medicale tip A5 eliberate de unități acreditate de Ministerul Sănătății, din
care rezultă ca este apt medical, fizic și neuropsihic;
j) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat
numele, după caz;
k) chitanța de plată a taxei de participare la concurs.
Concursul se desfășoară în 2 etape, după cum urmează :
1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor menționate mai sus,
etapă eliminatorie;
2. etapa de susținere a probelor de evaluare:
a)
proba scrisă care constă într-un test grilă de verificare a cunoștințelor,
probă eliminatorie;
b)
proba orală care evaluează capacitățile manageriale ale candidatului
și care constă în susținerea unui proiect de management al spitalului pentru
care candidează și opțional a unui interviu de evaluare a aptitudinilor
manageriale ale candidatului;
Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00. Se declară
admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susținerii concursului pentru
ocuparea funcției de manager al spitalului public pentru care a concurat și a obținut
cel puțin media finala 8.00
Cuantumul taxei de participare la concurs e de 800 lei. Regulamentul de
organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană
fizică se găsește pe site-ul spitalului și al primăriei Municipiului Craiova.

Bibliografia și temele-cadru pentru proiectul de management sunt afișate la
sediul spitalului, pe site-ul spitalului și cel al Primăriei Craiova, iar grila de punctare
a proiectului de management va fi afișată după încheierea perioadei de înscriere a
candidaților.
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs din cadrul
spitalului, de luni până joi între orele 8,00-15,00 și vineri între orele 8,00-13,00.
Rezultatul verificării dosarelor se va afișa la sediul, pe site-ul spitalului, cât și pe cel al
Primăriei Craiova.
PREȘEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
EC. PITICU MIRELA

