ANUNT
Pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica,
al Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila
Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila organizeaza
concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica, conform Hotararii C.A.
nr. 14 din 28 decembrie 2016 .
1.Denumirea funcţiei scoase la concurs: manager, persoana fizica;
2.Locul şi perioada de desfăşurare a concursului: sediul Spitalului de Psihiatrie “Sf.
Pantelimon” Braila din Calea Calarasilor nr. 59 din Braila. Perioada concursului este
30 ianuarie 2017 – 3 februarie 2017.
3.Criteriile de selecţie:
Ocuparea funcţiei de manager la Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila se face
prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile:
a) sunt absolvenţi ai unei instituţii acreditate de învăţământ superior medical,
economico-financiar sau juridic;
b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori
sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori
administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) nu sunt condamnaţi penal;
e) sunt apţi din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic;
f) au cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată,
in specializarile de la art. 1 lit. a );
g) nu au vârsta de pensionare, conform legii.
4.Locul şi perioada de înscriere:
Inscrierea candidatilor se face la sediul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila
din Calea Calarasilor nr. 59 din Braila, al Biroul RUNOS, pana la data de 20 ianuarie
2017, inclusiv, in intervalul orar 10.00-13.00.
5. Conţinutul dosarului de înscriere:
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în
management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia
diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ,
organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată in
specializarile de la art. 1 lit. a) si/sau copie de pe carnetul de muncă pentru a atesta
vechimea minima de 10 ani;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul
1989;
j) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost condamnat penal;
k) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
l) proiectul de management realizat de candidat, inchis in plic sigilat, fara semne
distinctive;
m) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
Toate documente care trebuiesc prezentate in copie vor fi certificate "în conformitate cu
originalul" si semnate de catre secretarul comisiei de concurs, dupa verificarea
originalelor;
6. Cuantumul taxei de participare la concurs este de 500 lei / candidat si se va depune
la casieria spitalului.
7. Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:
I. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de
concurs, etapă eliminatorie, ce va avea loc in 25 ianuarie 2017;
II. etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde:
a) proba scrisă, proba eliminatorie, ce va avea loc in 30 ianuarie 2017.
b) proba de susţinere a proiectului de management, completată, după caz, de un
interviu de selecţie, ce va avea loc in 03 februarie 2017 ;
-Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00.
-După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au
promovat toate probele de evaluare şi au obţinut media finală de cel puţin 8,00.
-Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului
pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului.
Temele cadru pentru proiectul de management, precum şi bibliografia pentru concurs
se pot accesa pe site-ul spitalului www.spitalpsihiatriebraila.ro
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