
SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
Nr.4086/01.08.2017 

 
 

ANUNŢ 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE SCHITU GRECI 
organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalul 
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană 
fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt aprobat prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 292/27.07.2017 și cu prevederile Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

              
                                          A.    DENUMIREA POSTULUI 
 
Manager, gradul II la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

                                          
B. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 
Pot participa la concurs persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:  

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;   
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar 

sau juridic;   
c) 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) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, 
conform legii;   

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;   

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);   
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.   

   
 

C. ETAPELE CONCURSULUI 
 

1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul 
de concurs, etapă eliminatorie;   

2. Etapa de susținere a probelor de evaluare, care cuprinde: 
a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor; 
b) proba de susţinere a proiectului de management. 

 
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs:  
- dosarele se depun la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 
- data limită de depunere a dosarelor……………………………- 30.08.2017 



2. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul 
de concurs – etapă eliminatorie………………………………..- 31.08.2017 

3. Data probei scrise…………………………………………………- 04.09.2017, ora -  10,00  
4. Proba de susţinere a proiectului de management…………. .- 07.09.2017, ora - 10,00 
5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

 
6. Candidații interesați pot vizita spitalul pe data de 04.08.2017, ora 11,00. 

 
E. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA  CONCURS 

 
1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care 

doreşte să candideze; 
2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de 

valabilitate; 
3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente; 
4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de 

perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit.c) 
ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau 
administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; 

5. curriculum vitae în format Europass; 
6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau 

copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă; 
7. cazierul judiciar; 
8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 

1989; 
10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care 

candidatul şi-a schimbat numele, după caz; 
11. proiectul de management realizat de candidat, atât în format pe hârtie, cât și în format 

electronic; 
12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este 

conceput şi realizat integral de către candidat; 
13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către 

instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu 
privire la candidat; 

14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe 
documentele depuse la dosarul de înscriere. 

15. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 
 

 
F. TEMELE PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT 

 
 

1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului; 
2. Siguranța și satisfacția pacientului; 
3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane; 
4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital; 
5. Analiza situaţiei economico - financiare a spitalului; 
6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii; 
7. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor; 
8. Strategia managementului în activitatea de investiţii; 



9. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii 
spitalului; 

10. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului. 
11. Managementul calității serviciilor medicale. 
12. Performanța serviciilor medicale furnizate și eficiența economică a spitalului.  

 
NOTĂ: Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum 

de minimum 15 și maximum 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New 
Roman, spațiere la un rând. Proiectele care nu respectă oricare dintre cerințele impuse vor fi 
declarate respinse. 
 

G. BIBLIOGRAFIE  
 

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI 
1. Constituţia României, Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
2. Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
4. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 
5. Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, republicată; 
6. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
7. Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
8. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

9. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar -
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările și completările 
ulterioare; 

11. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.196/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-
2017; 

12. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.914/2006, pentru aprobarea Normelor 
privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii 
autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare; 



14. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 
unităţile sanitare. 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
 
1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul 

spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti. 
 

Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci www.spitalul-schitu.ro sunt afișate 
următoarele: 

- Anunțul de concurs; 
- Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de 

manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt 
aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 292/27.07.2017; 

- Temele pentru proiectul de management; 
- Bibliografia de concurs. 

 
Relații suplimentare la tel. 0249 482 388. 

 
 
 
                                                 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, 

PREȘEDINTE 
Ion NEȚOI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


