CONSILIUL JUDETEAN AI,BA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
Consiliul de administralie

ANUNT
Nr.7872129.05.2018

Consiliul de adrninistratie al Spitalului .ludefean de tJrgen![ Alba Iulia organize:azii in temeiul
prevederilot att.777, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr.9512006 privind..for-u in domeniul
sinatdfii, cu modificarile gi completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei de manager,
persoana frzicd,,la Spitalul Judelean de Urgenld Alba Iulia.
Concursul se va desfbgura potrivit Regulamentului de desftgurare gi organizare' a concursului
pentru ocuparea funcliei de manager, persoana frzicd,,la Spitalul Judelean de UrgenJii Alba Iulia gi
Sipitalul de Pneumoftiziologie Aiud aprobat prin Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judetean Alba
nr.231124 martie 2017.
Criterii de selec{ie
Concursul se desfdgoari in doud etape, dupd cum trmeazd,:
- etapa de verificare a indeplinirii de cdtre candidati a condiliilor stabilite in anunl.ul de concurs,
ertapd eliminatorie;
- etapa de suslinere publicd gi de evaluare a proiectului de management.
Condifii de participare
Candidafii trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii :
a) cunosc limba romAnd, scris gi vorbit;
b) sunt absolventi ai unei institulii de irrvalamdnt superior medical, economico,-financiar sau
j uridic;
c) sunt absolvenli ai unor cursuri de perfectionare in management sau rnon?gremsnt sanitar,
agreate de Ministerul Sdnatalii gi stabilite prin ordin al ministrului sandt[]ii, ori sunt abs,olvenli ai unui
raasterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizatintr-o institulie de
irnvdtamdnt superior acreditatd, potrivit legii;
d) au cel pulin 2 ani vechime in posturi prevdzute cu studii universitare de lungd duratd, conform
L:gii;
e) nu au fost condamnate pentru sivdrgirea unei infracliuni comise cu intentie, cu exceplia
situaliei in care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic ai neuropsihic);
g) nu au implinit vdrsta standard de pensionare, conform legii.
Dosarul de concurs
Dosarele de concurs vor fi depuse la Rr:gistratura Spitalului Judelean de Urgenli Alba lulia,
loc' Alba Iulia, B-dul Revoluliei 1989,nr.23, Ju<l. Alba, pAnb la data de29.06.2018, ora 1500 gi trebuie
sI confind, in mod obligatoriu, urmdtoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul menfioneaza funclia pentru care doregte s6
candideze;

b) copia certificatd pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
c) copia certificatd. pentru conformitate a diplomei de licenla sau echivalente;
d) copia certificata pentru conformitate a documentelor care atestd absolvirea cursurilor de
perfec{ionare in management sau management sanitar prevdzute mai sus la lit. c) ori a diplomei de
nrasterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat iltr-o institulie
de invafdmdnt superior acreditatd, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinJa care atestd vechimea in posturi cu studii universitare de lungd duratd sau copie
crertificatd pentru conformitate a carnetului de rrLuncd;
g) cazierul judiciar sau declaraJia candidatului prin care acesta igi exprimd consim[6mintul pentru
oblinerea extrasului de pe cazieruljudiciar de cdtre comisia de concurs conform Leeii nr. 29012004
privind cazierul j udiciar, republicata, cu modifi c[rile gi completarile ulterioare;

h) adeverinla din care rezultd,cd este apt medical,fizic ai neuropsihic;
i) declaratia pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989:
j) copie certificatd pentru conformitate a actelor (certificat de cds[torie etc.) prin care candidatul
gi-a schimbat numele, dupd, caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaralie pe propria rdspundere a candidatului cd proiectul de management este conceput gi
rcalizat integral de cdtre candidat;
m) declaralie pe propria rdspundere cd in ultimii 3 ani nu a fost constatatd de cdtre institulia
oompetentd existenla conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaratie pe propria rdspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe
documentele depuse la dosarul de inscriere.

Tema cadru
Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmdtoarea lista de 5 teme.
care va fr adaptat1 la problemele Spitalului Judelean de Urgenld Alba Iulia:
a) planificarea gi organizarea serviciilor de sf,ndtate la nivelul spitalului:
b) siguranta gi satisfaclia pacientului;
c) managementul calitdlii serviciilor medir;ale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanJa clinicd gi financiard a activitililor spitalului.
Proiectul se realizeazi individual de cdtre candidat gi se dezvoltd intr-un volum de maximum
l5-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mdrimea 12, spafiere la
un rAnd.
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A. Domeniul legislafie
L Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sdndtdfii, republicat[, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare (Titlul I, VIL, VIII Si XII);
2. Ordinul Secretarului General al Guvemului nr.60012018 privind aprobarea Codului
controlului intem managerial al entiEtilor publice.
3. Ordinul ministrului sAnat[tii publice nr.87112016 pentru aprobarea Procedurilor,
standardelor gi metodologiei de evaluare gi acreditare a spitalelor;
4. Legea m.27312006 privind finanfr:le publice locale, cu modificarile gi completarile
ulterioare;
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Ordinul ministrului sanAtdfli publice nr.104312010 privind aprobarea Normelor
metodologice de elaborare a bugetului de venituri gi cheltuieli al spitalului public, cu
modificarile gi completdrile ulterioare;
Ordinul ministrului sanatAlii publice nr.92112006 pentru stabilirea atribuJiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
Ordinul ministrului sanatatii publicre nr. 1.77812006 privind aprobarea normativelor de
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nr.122412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenfa medicala
spitaliceascd;
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Hotdrdrea Guvemului nr.14012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a
Contractului-cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asisten{ei medicale, a
medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sdndtate pentru anri2018 - 2019;
Ordinul MS/CNAS nr.3971836 din27.03.2018 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare in anul 2018 a Hotdrdrii Guvernuluinr.I40l2018 pentru aprobarea pachetelor
de servicii gi a Contractului-cadru care reglementeazl, condiliile acorddrii asisten{ei
medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri
sociale de sdndtate pentru anli 2018 - 2019 (Anexele 7, 8, 17,18,19,22,22A,22P.,23A,
23C,25).

nr.l55l20l7 privind aprobarea programelor nalionale de sdnatate
pentru anii 2017 9i 2018;
I l. Ordinul ministrului sAnAtafii nr.37712017 privind aprobarea Normelor tehnice de
reahzare a programelor na{ionale de slnatate publica pentru anii 201 7 gi 201 8
12. Legeanr.9812016 - privind achiziliile publice, cu modificarile Ei completd:rile ulterioare;
I 3. HotdrArea Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitrie publica/acordului-cadru
din Legea nr.9812016 privind achizitriile publice, cu modificdrile gi completarile ulterioare;
l4.Legeanr.4612003 privind drepturile pacientului, cu modificarile gi completarile ulterioare;
15. Legea nr. 5312003 - Codul muncii, republicat, cu modificarile gi completdrile ulterioare;
10. HotdrArea Guvernului

B. Domeniul

management
Managementul Spitalului - $coala Na{ionala de Sdndtate Publica gi Management Sanitar
Ilditura Public H press Bucuregti 2006. Lucrarea este disponibila prin accesarea urmdtorului link:

1.

hrttp://www,snspms.rolUserFile/ph1:ress/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc

2006.pdf

Concursul se va desfigura in perioada 30.05.2018 - 16.07.2018, la Sala de gedin(d a Direc(iei
Generali de Asistenfi Sociali gi Protecfia Copilului Alba, situati in mun. Alba lulia, b-dul I
Decembrie 1918, nr. 68, dupl urmltorul calendar:
Nr.
crt.

Activitate

Data

Afisare anunt
Yizitarea spitalului de cdtre candida{ii interesaJi

2
a

30.05.2018

Termen limita de depunere a dosarelor
Selectarea dosarelor si afisarea rezultatelor
Termen pentru depunerea contestatiilor*
Termen pentru solu{ionarea contestatiilor
Publicarea proiectelor de management rlepuse de candida{i, pe
pagina web www.spitalalba.ro sec{iunr:a,,Anunfuri"
Manifestarea intenjiei de participare la sus{inerea proiectului de
management a persoanei interesate, la adresa de e-mail:
spj udalba@gmail.com* *

J

4
5

6
7

8

Transmiterea de cdtre persoanele interesate a intrebdrilor
referitoare la intrebdrile de management, cu menlionarea
candidatului cdruia ii sunt adresate, la adresa de e-mail:

9

14.06.201 8, in intervalul
orar 9oo- I 4oo
29.06.2018 ora l5uu
02.07.2018
03.07.20 i 8
04.07.2018
04.07.2018

04.06.2018-09.07.20 I 8

04.07 .2018- I 1 .07.201 8

spjudalba(@gmail.com

t0
I

2
5

4

l,lote

Confirmarea intentiei

de participare de c[tre

interesate
Sus{inerea proiectelor de management

Afigare rezultatelor
Termen pentru depunerea contestatiilor*
Termen pentru solu{ionarea contestatiilor

persoanele

I I .07.201 8

2.07.2018 ora l0u'
2.07.2018
3.07.2018
6.07.2018

*in cazul termenelor calculate pe ore, ora la care acestea se sfArgesc va fi mentionatd
**Confirmarea de participare se va efectua in ordinea cronologicd a solicitdrilor,
in termen de
maximum 24 de ore de la data primirii solicitarii de participare. Sala in care se va desfdgura
concursul permite prezenla a maxim 30 persoane.

Pe site-ul Consiliului Judetean Alba (www.cjalba.ro) 9i site-ul Spitalului Judelean de Urgenld
l\lba Iulia (www.spitalalba.ro), se afla afigate pe l6ngd anunlul de concurs gi urmdtoarele documente
care cuprind informalii generale in vederea elabordrii proiectului de management
- Regulamentul de desfbgurare gi organizare a concursului pentru ocuparea functiei de
manager, persoana frzic6", la Spitalul Judetean de Urgenfa Alba lulia gi Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, aprobat prin Dispozilia nr. 23112017:
- structura normata pe paturi, aflaIl, in vigoare.
- statul de funclii gi organigrama, aflate in vigoare.

-

regulamentul de organizare gi funcfionare,
regulamentul intem.
bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2018.
situaJia financiard la 3l.I 2.2017
execu1ia bugetului de venituri qi cheltuieli la 3l .12.2017.
dotarea cu aparaturd a spitalului la 3 1.12.2017 .
indicatorii de performanta ai managementului spitalului la data de 31.12.2017.
Relalii suplimentare se pot obline la telefon: 0258820825 sau la Serviciul Resurse Umane din
c,adrul Spitalului Judelean de Urgenld Alba Iulia.
.

Pregedintele
D

