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Anunl de concurs
privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fiziza la

Spitalul de psihiatrie Nucet
Consiliul de Administralie al Spitalului de psihiatrie Nucet organizeaze concurs pentru

ocuparea functiei de manager-persoanl fizici la Spitalul de psihiatrie Nucet. in tem;iul art.
177, arr.187 alin. I lir.b din Legea 95/2006 , Ordinului ministrului senetitii nt.t52)l22j2.2Ot6 .

Concursul se va deslasura potrivit Regulamentului de organizare gi desfi$urare a
concursului pentru ocuparea functiei de manager persoantr fizici, aprobat prin Dispozitia
Presedintele Consiliului Judetean Bihor nr.S2 din data de 09.03.2018.

Concursul se va destltura in clubul spitalului _parter pavilion B (cu o capacitate de
20 locuri) din cadrul Spitalului de psihiatrie Nucet, Strada pescarusului Nr. 5, Nucet,.judelul
Bihor, in doua etape dupe cum urmeaza:
Cricterii de selectie:
l) Verificarea dosarelor de inscriere (indeplinirea de cetre candidafi a condiliilor srabilite in
prezentul Anunldeconcurs)-etapaeliminatoriesevadesfiguraindatadc23.04.20lgoral4i
2) Suslinerea publica a proie(ului de management- se va desfi$ura in data de 03.05.201g
oral0oolproba unica ).
Conditii de participare

La concurs se pot inscrie persoanele fizice care intrunesc cumulativ urmAtoarele condilii:
a) cunosc limba romane, scris $ivorbit;
b) sunt absolventi ai unei institutii de invdtdmant superior medical, economico-financrar sau
juridic;
c) sunt absolvenli ai unor cursuri de perleclionarc in management sau management sanitar,
agreate de Ministerul Sindrdlii qi stabilite prin ordin al ministrului sindtelii,;ri sunt absolvenli
ai unui.masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat int;_o
institulie de invelemant superior acreditate, potrivir legii;
d) au cellulh 2 ani vechime in posturi prevezute cu studii universilare de Iunge durate,
conform legii;
c) nu au fost condamnate pentru sivar;irea unei infracliLrni comise cu intenlie, cu exc€p(ia
situalieiin care a intervenit reabilitareai
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic);
g) nu au implinit versta standard de pensionare, conform legii.

- Dosarele de inscriere se depun Ia sediul spitalurui de psihiatrie Nucet,strada pescarusurui
Nr. 5, Nucet, Judelul Bihor, Secretariat, in zilele lucrAtoare intre orcle g_15, pane cel 6rziu la
data-lim ite: 20.04.201 8 ora 14.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie se confine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul menlione;zA funclia pentru care dorerte se
candideze:
b) copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
c) copia certificatd pentru conformitate a diplomei de licentd sau echivalente;
d) copia cenificat5 pentru conformitate a documentelor care atestd absolvirea cursurilor de



perfeclionare in management sau management sanitar prevazute la art. I alin. ( I) lit. c) din
Ordinul MS nr. 1520/2016 ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar,
economic sau administrativ, organizat intr-o institulie de inv4amant superior acrediate, potrivit
legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinla care atestA vechimea in posturi cu studii universitare de lungd duratd sau copie
certificau pentru conformitate a cametului de munce:
g) cazierul judiciar sau declaralia candidatului prin care acesta iti exprimA consimFmantul
pentru oblinerea extrasului de pe cazieruljudiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.
290/2004 privind cazieruljudiciar, republicati, cu modificArile Si completdrile ulterioare;
h) adeverinla din care rezulti ca este apt medical, fizic ai neuropsihic;
i) declaralia pe propria rispundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anull989;
j) copie certificatd pentru conformitate a actelor (certificat de cesatorie etc.) prin care candidatul

$i-a schimbat numele, dupa caz;
k) proiectul de management rcalizat de candidat;
1) declara(ie pe propria rispundere a candidatului ce proiectul de management este conceput gi

realizat integral de ctrtre candidat;
m) declaralie pe propria respundere cA in ultimii 3 ani nu a fost constalatd de cetre institulia
competenttr existenla conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la
candidat:
n) declaralie pe propria rdspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe
documentele depuse la dosarul de inscriere.

Candida(ii interesali pot vizita spitalul in data de 30.03.2018 intre orele 800- 1400 .

Adresa de e-mail la care mass media sau oricc persoanA poate sa i9i manileste intenlia de a
participa la suslinerea publici a proiectului de management Si poate adresa intreb5ri candidalilor
in legetura cu proiectul de management este cmspnucet@yahoo.com. cu precizarea numelui si
prenumelui. Orice persoana poate propune intrebari pentru candidati. mentionand candidatul
caruia ise adreseaza intrebarea, cu conditia sa aiba legatura cu proiectul de management.
Termenul-limittr pand la care pot fi transmise solicittrrile de participare la suslinerea publice a
proiectului de management Si eventuale intrebdri pentru candidali este data de 02.05.2018 ora
1000. Nu pot fi adresate intrebari de catre persoanele aflate in sala unde se desfasoara proba de
concurs, cu exceptia membrilor comisiei de concurs. Mesajele ulterioare termenului men(ionat
nu vor fi luate in considerare. Vor fi acceptali participanli din pa(ea publicului in funclie de data
solicitdrii 5i de capacitalii selii in care se va desfl$ura concursul.

Bibliografia de concurs. este urmitoarea:
A, Domeniul legislatie
1. Legea nr. 95/2006 (rl) privind reforma in domeniul sdndtelii, cu modificirile $i comple6rile
ulterioare:
Thlul VII - Spitalele:
Titlul VIII - Asigurarile sociale de senatate
2. Legea nr.53/2001 (rl) - Codul Muncii, cu cu modifictrrile gicompletlrile ulterioare;
3. Legea nr.500/2002 privind finan(ele publice, cu modifictrrile 9i complctarile ulterioare;
4. Legea cadru nr. l5l/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; cap
I.ll,lll,Anexa II,Anexa Vlll.
5. Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice;



6. Ordonanta. nr. ll911999 (rl) privind controlul intem/managerial $i controlul financiar
preventiv cu modifi cerile $i completdrile ulterioare;
7. H.G. nr. 395/2016 pentru ap.obarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
releritoare la atribuirea contractului de achizilie publicracordului-cadru din Legea nr.
98/201 6 privind achiziliile publice;
8. O.M.S. nr. I 101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire fi limitare a

infecliilor asociate asistenlei medicale in unit6lile sanitare;
9, O.M.S. nr. 122612012 penlru aprcbarea Normelor tehnice privind gestionarea de$eurilor
rezultate din activitili medicale li a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naiionald
de date privind degeurile rezultate din activite[i medicale;
10, O.M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condi{iile pe care trebuie si le
indeplineasce un spital in vederea oblinerii autorizaliei sanitare de luttclionare, cu
modifi cdrile qi completirile ulterioare:
ll. Ordin. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdlilor
publice, cu modificdrile $i completarile ulterioare;
l2.Ordinul nr.l961 139/2017 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul
2017 a Hotararii Guvernului nr.l6l/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a
Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor
si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2016-2017;
l3.Hotararea nr.I6l /2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului -radru care

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale , a medicamentelor si a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu

modifi carile si completarile ulterioare;

l4.Ordinul nr. I 79212002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea ,

evidenta si rapoftarea angajamanetelor bugetare si legale, cu modilicarile si completarile
ulterioare:

B. Domeniul management
l. Managementul Spitalu[ri - $coala NalionalA de Sinatate Publicd gi Management Sanitar -
Editura Public H press Bucure$i 2006,Lucrarea este disponibile prin accesarea urmdtorului
link:
http://www.snspms.ro/UserFiles/f ile/ph press/manual pentru cursul de management spitalice
se 2006.pdf

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea liste de 5
teme, care va fi adaptatd la problemele Spitalului de Psihiatrie Nucet:
a) planificarea gi organizarea serviciilor de shetate la nivelul spitalului;
b) siguranla qi satisfaclia pacientului;
c) managementul calitAtii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) perfbrmanla clinici $i financiare a activiragilor spitalului.



Proieclul se realizeaza individual de cetre candidal qi se dezvolta intr-un volum de
maximum l5-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mdrimea
12, spaliere la un rand.

Structura Proiectului de Management
I. Descrierea situaliei actuale a spitalului
2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitdli, ameninldri)
3. Identifi carea problemelor critice
4. Selec(ionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii fAcute
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritard

identifi catS/problemele prioritare identifi cate
a) Scop
b) Obiective
c) Activitali
- definire
- incadrare in timp - grafic Gantt
- resurse necesare - umane. materiale. financiare
- responsabilitati
d) Rezultate agreptate
e) Indicatori - evaluare. monitorizare
l) Cunoalterea legislaliei relevante

Prezentul anun! se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Regulamentului de
organizare li desfdlurare a concursului pentru ocuparea funcliei de manager persoani lizici,
aprobat prin Dispozitia Presedintele ConsiliuluiJudetean Bihor nr.52 din data de 09.03.2018.

Calendarul de desle$urare a conculsului de recrutare pentru ocuparea functiei
de manager-persoani fizici la Spitalul de Psihiatrie Nucet este prezentat conform
graficului urmitor:
l. Data aprobarii de citre Consiliul de Administratie a anunlului de concurs 16.03.2018
2. Data publicArii anuntului de concurs 19.03.2018
3. Dard vizita spital 30.03.2018 ora 8- l4
4. Termen limiti depunere dosare concurs 20.04.20 I 8 ora l4
5. DatA selectare dosare ti ord aflSare rezultate 23.04.2018 ora l4
6. Termen depunere contestalii 24.04.2018 ora l4
7. Termen solulionare contestatii 26.04.2018 ora l4
8. Date publicare proiecte management candidali 27.04.2018
I .Termen limite de transmitere pe e-mail a solicitdrii de participare si a intrebarilor ret'eritoare la
proiectul de management de catre persoanele interesare de sus(inerea prrblici a proiectelor de
managemenl Ia adresa rle e-mail: cmspnucel gyahoo.com 02.05.2018 ora 1000.

l0.Suslinereapublic5aproiectului de management de cetre candidali 03.05.2018ora 1000.

I1. Afi$area rezultatelor 04.05.2018 oral4
12. Termen depunere contestalii 07.05.201 8 ora l4
13. Termen solu(ionare contestalii09.05.20l8 ora I4
I4.Data afisarii rezultatelor finale ale concursului 10.05.2018

Pe pagina WEB a Spitalului de Psihiatrie Nucet!respectiv www.spnucet.ro se afla afisate:
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-anuntul de concurs
-Regulamentului de organizarc $idesfi$urare a concursului pentru ocuparea func(iei de

manager persoani fizicd, aprot aJ prin Dispozitia Presedintele Consiliului Judetean Bihor
nr.52 din data de 09.03.2018.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259/339414 sau 0259/JJ9400 sau la Biroul Resurse

Umane din cadrul Spitalului de Psihiatrie Nucet.

l'rese.lintele Consiliului dc Administretie

Secrelar Comisie concurs*yw
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