
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA, ,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. Ru 36/01.09.2017

ANUNT
pentru organizarea concursului de ocupare a functiei de manager, persoana fizica

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Spitalului Judetean de Urgenta Siobozia anunta
desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica.

Concursul se va desfasura in perioada 18.09.2017 - 28.09.2017 la sediul Spitalului
Judetean de Urgenta Siobozia, str. Decebal, nr. I.

Sustinerea "proiectllilli de management" va avea loc in data de 25.09.2017, ora 103o la
sediul Spitalului Judetean de Urgenta Siobozia, str. Decebal nr. 1 1Sala de Consiliu SJUS - etaj I

Inscrierile ~i dosarul de concurs se depun ~ersonal la secretariatul Spitalu1ui Judetean de
Urgenta Slobozia pana la data de 18.09.2017, ora 14°

La concurs au acces persoanele fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) cunosc limba romana scris si vorbit;
b) sunt absolventi ai unei institutii de invatamam superior medical, economico-financiar sau

juridic;
c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar,

agreate de Ministerul Sanatati; si stabilite prin ordin al ministrului sanata\ii, ori sunt absolventi ai
unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat inrr-o
institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

d) Potrivit art. 2 din Ordinul nr. 1113/20 I0 privind stabilirea cursurilor de management sau
management sanitar agreata de Ministerul Sanilta\ii pentru ocuparea functiei de manager persoana
fizica al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoana juridica, "se pot inscrie
la concursul pentru ocuparea functiei de manager in spitaleIe publice ~i persoanele care au inceput
cursurile., prevazute mai sus, pe baza adeverintei eliberate de Scoala Nationala de Sanatate Publica,
Management ~i Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti";

e) au eel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata,
conform legii;

f) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
h) nu au implinit varsta de pensionare, conform legii.

Continutul dosarului de inscriere este urrnatorul :

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

b) copia certificata pentru conformitate a actului de identitate aflat in termen de valabilitate;
c) copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
d) copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de

perfectionare in management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat in
management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior
acreditata, potrivit legii ori adeverin]a originala eliberata de Scoala Nationala de Sanatate Publica,
Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti. Se pot inscrie la concursu1 pentru



ocuparea functiei de manage r si persoanele care au inceput cursurile prevazute mai sus, pe baza
• adeverintei eliberate de Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in

Domeniul Sanitar Bucurest i;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie

certificata pentru conformitate a carnetului de munca;
g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul

pentru obtinerea ext rasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.
290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si comp letarile ulterioare;

h) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
j ) copia certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care

candidatul si-a schimbat numele. dupa caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
I) declaratia pe propria raspunderc a candidatu lui ca proiectul de management este conceput si

realizat integral de catre candidat;
m) declaratia pe propria raspundere a candidatului ca in ultimii 3 ani nu a fost constata de

catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire
la candidat;

n) declaratia pe prop ria raspundere a candidatului privind conformitatea cu originalul a
copiilor de pe documentele depuse la dosaru l de inscriere.

Candidatii pot vizita Spitalul Judetean de Urgente Siobozia zilnic in perioada 04-08.09.2017
intre orele \200 - 1500

, persoana de contact As. Nae Florentina- Director de Ingrijiri

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului , temele-cadru pentru proiectul de
management, grila de punctare pentru proiectul de management, precum si bibliografia pentru
concurs sunt publicate pe site-uriIe Consiliului Judetcan Ialomita si Spitalului Judetean de Urgenta
Slobozia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAFE


