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ir, .orrtor-itaie cu Oispozifiile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul

sinltltii, cu modificlrile qi completirile ulterioare qi ale Ordinului nr.28412007, cu modificlrile 9i

completlrile ulterioare, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Bragov, organizeazl concurs pentru
ocuparea func{iei specifice Comitetului Director

Concursul se organizeazd in conformitate cu metodologia de organizare gi desfbqurare a

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcfiilor specifice comitetului director din spitalele publice

aprobatf, prin decizia nr. 27212017 .

La concurs /examen se pot inscrie candidafii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale Ei

specifice.
I. Criterii generale de participare la concurs
a) au domiciliul stabil in Rom6nia;
b) nu au fost condamnali definitiv pentru s6vdrgirea unei infractiuni contra umanitdlii, contra statului

ori contra autoritAtii, de serviciu sau in leglturd cu serviciul, care impiedicd intdptuirea justiliei, de

fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracfiuni sdvdrgite cu intenlie, care i-ar face

incompatibili cu exercitarea funcfiei, cu excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de s6n6tate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatS pe baza

adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
d) nu au vArsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

Il. Criterii specifice de participare la concurs
1. sunt absolven{i de invdtdmdnt universitar de lungd durat6, cu diplomd de licen{[ sau echivalentd in

profil economic;
2. au cel pulin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;

III. Dosarul de inscriere la concurs trebuie sI contini urmltoarele documente
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenfd sau de absolvire, dupd caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atestl vechimea in munca sau in specialitatea studiilor, dupd caz;

f) cazierul judiciar;
g) declaralia pe propria rdspundere cd nu a desfrgurat activitdli de polilie politicd, aqa cum este

definita prin lege;
h) adeverin{i medicalS care sd ateste starea de sdnitate corespunzdtoare, eliberat[ cu cel mult 6 luni

anterior derul[rii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cltre unitalile
sanitare abilitate;

i) proiectul de specialitate.

Copiile de pe actele prevlzute mai sus se prezinti insotite de documentele originale. care se

certificl pentru conformitate cu originalul de citre secretarul comisiei de concurs.
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IV.Locul de depunere a dosarului de concurs, date de contact secretar comisie
Dosarul de inscriere se depune la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Bragov, Braqov,

Aleea Dealul Spirii, nr.72,la secretarul comisiei de concurs - compartiment RUNOS, Tel: 02681477011;
02681477263.

V.Tipul probelor de concurs. calendarul si locul de desflsurare a concursului
Concursul se sus{ine la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie BraEov, Aleea Dealul

Spirii, nr.l2 qi cuprinde urmatoarele probe:
a) test-grild/lucrare scrisd de verificare a cunoqtintelor din legislalia specificd postului;
b) susfinerea proiectului de specialitate pe o temd din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selec[ie.
Calendarul de des rare a concursului

29 octombrie202l, ora 15,00
Data limiti pentru depunerea dosarelor de inscriere

01 noiembrie202l Selec{ia dosarelor depuse de candida{i qi afisare rezultate
selec{ie dosare de inscriere

02 noiembrie 2021- 03 noiernbrie
2021

Depunere contesta{ii la selec{ia dosarelor, solu{ionare
contesta{ii qi afiqare rezultate contesta(ii
Candidalii al cdror dosar de inscriere a fost respins pot depune
contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicf,rii
rezultatului verificdrii. Contestalia se solufioneazd in termen de
24 de ore de la data depunerii de cdtre comisia de solulionare a
contesta{iilor.

08 noiembrie 202[, ora I 1,00
Susfinere test grili/lucrare scrisi de verificare a

cuno;tinfelor din legislafia specifici postului

09 noiemhrrie 2021, ora 11,00
Sus(inerea proiectului de specialitate pe o temi din domeniul
de activitate al postului;

l0 noiembrie202l, ora 11,00 Interviul de selec(ie

l0 noiemtrrie 2021
Afi-sare rezultat final al concursului
Candidalii au dreptul sA conteste rezultatul final al
concursului/examenului, cu exceplia interviului de seleclie, in
termen de 24 de ore de la data afigarii. Contestalia se

solulioneazd de comisia de solulionare a contestatiilor in termen
de 24 de ore de la data depurrerii la secretarul comisiei de
concurs/examen.
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VI. Taxa de panicipare: se achitd la casieria unitalii (nu se returneazd) - 400 lei.

VII. Date de contact gi relafii suplimentare: COMP. RUNOS, Tel02681477011;02681477263.

Vlll.Bibliografia se public6 la sediul unitalii gi pe website:www.pneumologie.ro impreund cu
anuntul.

IX. Temele de proiect se publicd la sediul unitdlii qi pe website:www.pneumologie.ro impreunA cu

anuntul.

X. Metodologie concurs.
Probele de evaluare se noteazd cu note de la I la 10.

Testul-grild/Lucrarea scris6 de verificare a cunogtinfelor se desfEqoard pe durata a cel mult 3 ore.
Testul-grild/Subiectele pentru lucrarea scrisS se elaboreazd, de cdtre comisia de concurs, pe baza
bibliografiei pentru concurs, in ziua probei. Persoanele care au participat la elaborarea testului-
gril5/subiectelor pentru lucrarea scrisd nu pdrdsesc incdperea pdnd la inceperea probei.
Candida{ii igi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin
publicalia de concurs, qi il depun odatd cu inscrierea la concurs. Proiectul de specialitate trebuie sI
fre realizat individual de cdtre candidat, sd rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum
8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 gi trebuie sd fie depus la inscriere.
Evaluarea gi sus[inerea proiectului de specialitate se fac in plenul comisiei de concurs/examen.
In urma sustinerii orale a proiectului de specialitate, evaludrii con{inutului gi a rdspunsurilor date la

intrebdrile comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acord6 c6te o not6. Nota final5, cu doua
zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
Interviul de seleclie se desfdqoard in plenul comisiei de concurs/examen.Interviul de seleclie are
scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen sd constate, analizdnd qi rezultatele
obfinute la testul-gril5/lucrarea scrisd de verificare a cuno$tinfelor qi proiectul de specialitate, dacd
respectivul candidat igi va putea indeplini obligaliile in noua func[ie gi daca este cel mai potrivit
pentru acest post din punctul de vedere al experienfei profesionale, aptitudinilor de comunicare,
aptitudinilor gi cunogtinfelor manageriale gi ambi{iilor profesionale.
Pentru a flr declarati admiqi, candida{ii trebuie sa ob1in6 in cadrul concursului/examenului media
finald cel pulin 7,00, iar la fiecare probd minimum nota 6,00. Media finald a fiecdrui candidat se

calculeazd cu dou6 zecimale, ca medie aritmeticd a notelor obtinute la probele de evaluare.
Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilegte, in ordinea descrescdtoare a mediilor,

candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidalilor se face pe baza mediei
obfinute la testul-grild/lucrarea scrisd de verificare a cuno$tinfelor, iar la men{inerea egalitdlii, pe
baza notei oblinute la interviul de selectie.
Candida{ii declarali admigi in urma concursului/examenului sunt numili pe posturile pentru care au
concurat prin act administrativ al managerului spitalului qi incheie cu acesta contract de administrare,
in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.
XI. Prezentul anun! este inso{it de bibliografie qi temele pentru proiectul de specialitate care se
afiqeazi la sediul institutiei gi pe site-ul wvrw.pneu

MANAGER
Dr. MORARU
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BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea prin concurs a functiei de conducere de Director Financiar-Contabil,

in cadrul Spitalului Clini,c de Pneumoftiziologie Brapov

l. Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniul s6n6t6tii, cu modific6rile gi completdrile ulterioare. Titlul VII--
Spitalele.

2. Legeanr.4612003 privind drepturile pacientului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
3. H.G. nr. 15512017 privind aprobarea programelor na{ionale de sinltate pentru anii2017 qi 2018, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare.
4. Ordinul nr. 377 I 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nalionale de slnltate publicd

pentru anii 2017 Si 2018, cu modificirile 9i completdrile ulterioare.
5. H.G. nr. 69612021 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care reglementeazd condiliile

acordirii asistenJei medicale. a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor gi dispozitivelor asistive in
cadrul sistemului de asigurdri sociale de s6nltate pentru anii2021-2022.

6. Ordin comun MS/CNAS nr. 1.068162712021 privind aprobareaNormelor metodologicede aplicarein anul 2021
a Hotir6rii Guvernului nr. 69612021 pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a Contractului-cadru care
reglementeaz6 condiliile acordirii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor qi

dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asiguriri sociale de sdnitate pentru anii 2021-2022.
7. Ordinul M.S. nr. ll71l20l5 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului nalional de

prevenire, supraveghere qi control al tuberculozei, cu modificirile gi completlrile ulterioare.
8. Ordinul nr. 44612017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii gi metodologiei de evaluare gi acreditare a

spitalelor.
Legea nr.54412001privind liberul acces la informaJiile de interes public, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Ordinul nr. 60012018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitetilor publice.
Legea rrr. 19012018 privind m6suri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 20161679 al Parlamentului
European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveqte
prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date gi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecfia datelor), cu modificdrile gi completlrile ulterioare.
legea finanlelor publice nr.50012002, cu modific6rile gi completdrile ulterioare.
Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
Legea contabilitdlii nr.82ll99l, republicati, cu modificdrile gicomplet[rile ulterioare.
Ordonanfa Guvernului nr. 11911999 privind controlul intern qi controlul financiar preventiv, republicati, cu
modificdrile gi completlrile ulterioare.

16. Ordinul nr.92312014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv gi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desftgoard
activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificirile si completarile ulterioare.

17. Ordonanta Guvernului nr. 8l/2003, privind reevaluarea qi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituliilor
publice, cu modificSrile gi completdrile ulterioare.

1 8. Legea nr. 98 din 19 mai 201 6 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi completirile ulterioare.
19. H.G. nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achizilie publica/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi

completirile ulterioare.
20. H.G.nr.84lll995 privind procedurile de transmitere fbrd plat[ qi de valorificare a bunurilor apa(indnd institu{iilor

publice, cu modificirile Ei completdrile ulterioare.
21. Ordinul M.F.P. nr.179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonanfarea gi

plata cheltuielilor instituliilor publice, precum gi organizarea, evidenta gi raportarea angajamentelor bugetare gi

legale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
22. Ordinul M.S. nr. 104312010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri gi

9.
10.

IL

12.
13.

14.
15.

cheltuieli ale spitalului public, cu modificirile gi completirile ultt,,iou)z(m--}il..,

MANAGER l[a*,A*q"o#\
DT.MoRARU "*..wb\*\,
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TEME - CADRU

pentru sustinerea proiectului/lucrlrii de specialitate irr cadrul

concursului de ocupare a functiei de conducere de Director Financiar-Contabil,

in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braqov

l. Creqterea eficien(ei economico-financiare a spitalului.

2. Managementul calitSlii - element prioritar de cregtere a performanlei spitalului.

3. Eficientizarea activitatii spitalului prin implementarea procedurilor qi a managementului de risc la

nivel financiar-contabil.

4. Dezvoltarea qi modernizarea spitalului-managementul de investilii.


