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ANUNf 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 
TULCEA � r 

lntrare/lesire nr. 89:> 

2022. Luna .. O.i. Ziua.t9...:?. ... 

AL SPITALULill JUDETEAN DE URGENTA TULCEA 

organizeaza 
CONCURS 

pentru ocuparea functiei de manager - persoana fizica 
m perioada 03.03.2023-26.04.2023 

'in conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma 'in domeniul sanatatii �i Dispozitia Pre�edintelui 
Consiliului Judetean Tulcea nr. 2547/03.02.2023 privind aprobarea regularnentului de organizare �i 
des�urare a concursului pentru ocuparea funcfiei de manager persoana fizica la Spitalul Judetean de Urgenta 
Tulcea, 'in acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22 decembrie 2016 

Concursul pentrn ocuparea funcfiei de manager, persoana fizicii, al Spitalul Judetean de Urgenta 
Tulcea, va avea Zoe la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, din Zoe. Tulcea, str.1848, nr.32, Jud. 
Tulcea, in perioada 03.03.2023-26.04.2023, desfo�rdndu-se fn douii etape: 

a) Etapa de verificare a indeplinirii de ciitre candidafi a condifiilor stabilite in anunful de concurs,
care va avea Zoe in data de 10.04.2023 - etapa eliminatorie;

b) Etapa de susfinere publicii $i de evaluare a proiectului de management, care se va desfo$ura la
sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 20.04.2023, ora 10.00. 

in urma verificiirii indeplinirii de catre candidafi a condifiilor stabilite fn anunful de concurs, 
candidafii sunt declarafi admi$i sau respi�i, putdnd participa la etapa de susfinere publicii .yi de evaluare a 
proiectului de management doar candidafii declarafi admi$i. 

Calendarul de desfa�urare a concursului: 

-03.03.2023 - ora 09.00 afisarea anuntului de concurs, bibliografiei si temelor proiectului de
management la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului, pe pagina de internet a Consiliului
Judetean Tulcea si pe portalul posturi.gov.ro;
-10.03.2023 - ora 10.00 vizita candidatilor in cadrul spitalului, pentru informare cu privire la problemele
de la fata locului;
-03.03.2023-05.04.2023 - perioada pentru solicitari din partea candidatilor: copii ale bugetului de
venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorica aprobata si structura de personal a unitatii, aflate in
vigoare la data solicitarii si orice alte documente sau informatii necesare in vederea intocmirii
proiectului de management, cu exceptia acelor informatii sau documente care nu pot face obiectul
divulgarii in temeiul legal;
-05.04.2023 - ora 16.00 ultima zi de depunere a dosarelor pentru concurs, inclusiv a proiectelor de
management;
-10.04.2023 - ora 16.00 afisarea rezultatului verificarii dosarelor;
-11.04.2023 - ora 16.00 depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor;
-13.04.2023 - ora 16.00 comunicarea rezultatelor contestatiilor;
-18.04.2023- ora 16.00 afisarea proiectelor de management ale candidatilor declarati admisi, pe pagina
de web a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.



-20.04.2023 - incepand cu ora 10.00 etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de
management;
-21.04.2023 - ora 10.00 afisare rezultat etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de
management;
-24.04.2023 - pana la ora 16.00 depunerea contestatiilor la etapa de sustinere publica si de evaluare a
proiectului de management;
-26.04.2023- ora 16.00 afisarea rezultatelor contestatiilor/rezultatelor finale.

La concurs pot participa persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: 
a) cunosc limba romana, scris �i vorbit,
b) sunt absolventi cu diploma ai studiilor universitare de licenta sau de master in medicina,

specializarea medicina, medicina dentara, specializarea medicina dentara, �tiinte juridice sau �tiinte 
economice si au eel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor 

c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar,
agreate de Ministerul Sanatatii �i stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui 
masterat sau doctorat in management sanitar, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditatii, 
potrivit legii; 

d) au eel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru savar�irea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in

care a intervenit reabilitarea, 
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic �i neuropsihic);
g) nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere la concurs, purtand mentiunea "Pentru comisia de concurs - manager," se
depune intr-un plic sigilat la secretariatul tehnic al Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea pana la data de 
05.04.2023, in zilele lucratoare, luni-vineri, intre orele 8.00-16.00. 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente: 
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care dore�te sa

candideze; 
b) copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termenul de valabilitate;
c) copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
d) copie 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, organizat intr-o institutie de invatiimant superior acreditatii, potrivit legii; 

e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studii universitare de licenta sau de master

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

pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr. 
290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare; 

h) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic �i neuropsihic;
i) declaratia pe propria riispundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
j) co pie certificata pentru conformitate a actelor ( certificat de c;isatorie, etc) prin care

candidatul �i-a schimbat numele, dupa caz; 
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput �i

realizat integral de catre candidat; 
m) declaratie pe propria riispundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de ciitre institutia

competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat; 
n) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe

documentele depuse la dosarul de inscriere; 
o) declaratie privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal.



Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea 'in data 
de 10.03.2023 incepand cu ora 10.00, sub indrumarea directorului medical al spitalului pentru a se 
informa cu privire la problemele de la fata locului. 

Pana la data de 18.04.2023 ora 10.00, pe adresa de e-mail spitaltulcea@spitaltulcea.ro, mass
media precum �i orice persoana, poate sa W manifeste intentia de a participa la sustinerea publica a 
proiectului de management �i poate adresa 'intrebari candidatilor, in legatura cu proiectul de 
management, cu precizarea numelui si prenumelui persoanei interesate. 

Confirmarea de participare se va efectua de catre comisia de concurs, cu eel putin 24 de ore 
inainte_de data sustinerii publice a proiectului de management. 

Participarea persoanelor interesate precum �i a mass-media, se face dupa confirmarea intentiei de 
participare de catre comisia de concurs. 

BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul de ocupare a funcfiei de manager, persoana flzica 

A. Din domeniul legislaJiei:
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma 'in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile �i

completarile ulterioare - Titlul VII - Spitalele, Titlul VIII - Asigurarile sociale de sanatate, Titlul
IX - Cardul european si cardul national de sanatate;

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile �i completarile ulterioare;
3. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile �i completarile ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientului, cu modificarile �i completarile ulterioare;
6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii

drepturilor pacientului nr. 46/2003;
7. Legea sanatatii mintale �i a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, republicata,

cu modificarile �i completarile ulterioare;
8. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii

sanatatii mintale �i a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, cu modificarile �i
completarile ulterioare;

9. H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii �i a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicate, a medicamentelor �i a dispozitivelor
medicale, 'in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu
modificarile �i completarile ulterioare;

10. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1.068 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea
pachetelor de servicii �i a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei
medicale, a medicamentelor �i a dispozitivelor medicale, tehnologiilor �i dispozitivelor asistive
in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022 cu modificarile �i
completarile ulterioare;

11. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie sa le 'indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu
modificarile �i completarile ulterioare;

12. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1408 /2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a
spitalelor in functie de competenta;



• 

13. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului
de management si a Iistei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public,
cu modificarile �i completarile ulterioare;

14. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribufiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;

15. Ordonanfa Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern �i controlul financiar
preventiv, cu modificarile �i completarile ulterioare;

16. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entitatilor publice;

17. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind coordonarea �i supravegherea prin misiuni de indrumare metodologica a
stadiului implementarii �i dezvoltarii sistemului de control intern managerial la entitatile publice;

18. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile
ulterioare;

19. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si
metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;

20. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;
21. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,

prevenire si limitare a infecfiilor asociate asistentei medicate 'in unitafile sanitare;
22. OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de

Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

23. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitafile sanitare publice din sectorul sanitar, cu
modificarile �i completarile ulterioare;

24. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curatarea, dezinfectia �i sterilizarea in unitatile sanitare publice �i private, evaluarea eficacitatii
procedurilor de curatenie �i dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate
pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de rise, precum �i metodele de evaluare a
derularii procesului de sterilizare �i controlul eficientei acestuia, cu modificarile si completarile
ulterioare;

25. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a
performantelor profesionale individuate pentru personalul contractual �i a fi�ei de evaluare a
personalului de executie �i de conducere;

26. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea de�eurilor rezultate din activitati medicate si a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nafionala de date privind de�eurile rezultate din activitati medicale.

B. Din domeniul managementului sanitar:

1. "Managementul spitalului", editura Public H. Press, 2006, Bucure�ti, disponibil pe
www.snspms.ro - �coala Nationala de Sanatate Publica �i Management Sanitar. 

TEME-CADRU 

PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT 

(1) Terna proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme,
care va fi adaptata la problemele Spitalului judetean de Urgenta Tulcea: 

a) planificarea �i organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;
b) siguranta �i satisfactia pacientului;




