CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
DIN CADRUL
SPITALULUI DE PEDIATRIE
PLOIEŞTI
ANUNŢ
Consiliul de Administraţie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti
organizează CONCURS pentru ocuparea postului vacant de manager, persoană fizică din
spitalul public în data de 19.08.2015 proba scrisă şi 21.08.2015 susţinerea proiectului de
management şi a interviului de selecţie.
La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de
licenţă sau echivalentă in domeniul medical, juridic sau economic;
b) sunt absolvenţi sau în curs de absolvire a unor cursuri de perfecţionare în
management sanitar, agreate de ministerul sănătăţii şi stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii, astfel;
c) cursul de perfecţionare în „Management spitalicesc” organizat de Şcoala
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti, în perioada
2006 – 2009, respectiv de Şcoala naţională de sănătate Publică, management
şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, începând cu anul 2010, pentru
care se va prezenta copia certificatului de absolvire;
d) cursurile sau programele de perfecţionare efectuate pentru obţinerea titlui de
medic specialist în specialitatea Sănătate publică şi management sanitar sau a
atestatului de studii complementare în Managementul serviciilor de sănătate,
pentru care se va prezenta copia certificatului de medic specialist, respectiv a
atestatului de studii complementare;
e) sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar,
economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior
acreditată, potrivit legii;
f) Se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager în spitalele
publice persoanele care au început cursul prevăzut la lit.a), pe baza
adeverinţei eliberate de Şcoala naţională de Sănătate Publică, management şi
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
g) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă
durată, conform legii;
h) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
i) nu au vârsta de pensionare, conform legii.
Alte condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt:
-

cunoştinţe de operare P.C.;
nu a desfăşurat activitate de poliţie politică astfel cum este definită în lege.

Consursul va avea loc la ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, din
B-dul Republicii, nr. 2, etaj III, sala de şedinţe – camera 322.
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere;
b) Copia actului de identitate;
c) Copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) Copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de
perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 10, lit.”b” din
dispozitia nr.6162/2010, modificata si completata cu dispozitia nr.7615/2010 ori copie
legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori
administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) Curriculum vitae;
f) Copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor
specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;
g) Adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă
durată sau copie de pe carnetul de muncă, certficată „în conformitate cu originalul” de
către conducerea unităţii;
h) Cazierul judiciar
i) Adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) Declaraţia pe propria răspundere că nu a desfasurat activitate de politie
politica;
k) Copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care şi-a
schimbat numele, după caz;
l) Proiectul de management realizat de candidat, depus într-un plic sigilat;
m) Chitanţa eliberată de casieria spitalului privind achitarea taxei de înscriere
la concurs în valoare de 300 lei.
Bibliografia şi temele cadru pentru proiectul de management sunt
afişate la sediul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, pe site-ul instituţiei
www.spitalpediatrie.ro şi pe site-ul Primăriei Ploieşti www.ploiesti.ro
Dosarul de înscriere se depune la secretariatul Comisiei de concurs
(compartimentul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, Str. Mihai
Eminescu, nr. 4-6, în perioada 29.07.2015 – 12.08.2015, de luni până vineri între orele
8,30 – 13,00).
Relaţii suplimentare la telefon 0244 – 592805 interior 204.

