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ANUNT DE CONCURS
PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER
AL SPITALULUI CLINIC DE PSIH. PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA

Concursul se va desfasura intre 23 Februarie 2011 – 10 Aprilie 2011.
CRITERII DE SELECTIE:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de
Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau sunt absolvenţi ai unui
masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de
învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
c) pentru unitatile sanitare clinice în care se desfăsoară si activitate de învăţământ si cercetare
stiinţifică medicală, managerul trebuie să fie cadru didactic universitar sau sa detina grad profesional de medic
primar si sa fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de
Ministerul Sănătăţii sau sa fie absolventi de master, doctorand sau doctor in management sanitar;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform
legii;
e) nu sunt condamnaţi pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte
de coruptie sau unei infractiuni savarsite cu intentie, de fals care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei de manager, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
f) au o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen
medical de specialitate.
g) nu au vârsta de pensionare in perioada organizarii concursului si respecta legislatia in viguare .

LOCUL SI PERIOADA DE INSCRIERE:
Inscrierea se face la Secretariatul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia in Sos
Berceni Nr. 10-12 Sector 4 Bucuresti in perioada 23.02.2011-19.03.2011, ora 14.00.

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE
a) cererea 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. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau
doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior
acreditată, potrivit legii, sau a documentului de atestare ca doctorand, dupa caz.
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e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic universitar sau copie legalizată a certificatului
de medic primar, în cazul concursului organizat pentru ocuparea postului de manager din cadrul spitalelor
publice clinice, în care se desfăsoară si activitate de învăţământ si cercetare stiinţifică medicală.
f) curriculum vitae;
g) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate
etc. în domeniul managementului sanitar;
h) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe
carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către serviciul R.U.N.O.S. cu numele in clar
si conform cu originalul/notarizate;
i) cazierul judiciar;
j) certificate medicale tip A5 eliberate de unitati acreditate de Ministerul Sanatatii, din care rezultă că
este apt medical, fizic si neuropsihic, pentru postul de manager;
k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunostinţă că a fost începută
urmărirea penală asupra sa;
l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care si-a schimbat numele, după caz;
m) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs se achitata in contul din trezorerire al spitalului
contul nr. RO13TREZ7045041XXX000210 Trezoreria Sector 4 Bucuresti sau la Casieria Spitalului.
Concursul se desfăsoară în două etape, după cum urmează:
(1). etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs etapă eliminatorie;
(2) etapa de susţinere a probelor de evaluare, care cuprinde:
a) proba scrisă, care consta intr-un test-grilă de verificare a cunostinţelor; - proba
eliminatorie. Nota minima de promovare este 7.
b) proba orala – care evalueaza capacitatile manageriale ale candidatului si care consta in
sustinerea unui proiect de management pe un studiu de caz ipotetic si a unui interviu de
evaluare a aptitudinilor manageriale si a personalitatii candidatului.

CONDITII DE PROMOVARE:
Media minima de promovare a probei scrise (test-grila) este 7, proba eliminatorie.
Media finala pentru promovare este de minim 8.
TAXA DE PARTICIPARE ESTE DE 1000 DE RON SI SE ACHITA IN CONTUL DIN TREZORERIE
AL SPITALULUI SAU LA CASIERIA SPITALULUI.
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ANEXA NR. 2
CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI DE MANAGER PENTRU SPITALE
AFLATE IN ADMINISTRATREA MUNICIPIULUI BUCURESTI

21-22 FEBRUARIE – PUBLICARE ANUNT CONCURS
23 FEBRUARIE -19 MARTIE – DEPUNERE DOSAR
20 MARTIE –VERIFICARE DOSARE
21 MARTIE- PUBLICARE REZULTATE VERIFICARE DOSARE
22 MARTIE – DEPUNERE CONTESTATII
23-24 MARTIE –SOLUTIONARE CONTESTATII SI AFISARE REZULTATE DOSARE
26 MARTIE – TEST GRILA
27 MARTIE – PUBLICARE REZULTATE TEST GRILA
28 MARTIE – DEPUNERE CONTESTATII
30 MARTIE – AFISARE REZULTATE CONTESTATII
1 APRILIE – CONVOCARE CANDIDATI ADMISI PENTRU PROBA ORALA
4 APRILIE – SUSTINEREA PROBEI ORALE
5 APRILIE – AFISAREA REZULTATELOR PROBEI ORALE
6-7 APRILIE DEPUNERE CONTESTATII
8 APRILIE – AFISARE REZULTATE CONTESTATII
10 APRILIE – AFISARE REZULTATE FINALE

