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În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cumodificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.1520
din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfasurare a concursului pentru
ocuparea tilncţiei de manager, persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii
şi a Dispoziţiei nr. 78/28.01.2020 emisă de Primarul orasului Azuga pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din cadrul
Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga.

CONSILIULDE ADMINISTRATIEAL SPITALULUIDE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIEAZUGA
ORGANIZEAZACONCURS PENTRUOCUPAREA FUNCTIEIDE MANAGER

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga din localitatea Azuga,
str.Victoriei, nr.2 , în perioada 03.02.2020 * 23.03.2020, destăşurăndu—se în două etape:

1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă
eliminatorie, care va avea loc pe data de 06.032020;

II. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul
Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga pe baza temelor—cadru, în data de 17.03.2020, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de
Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministnilui sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat saudoctorat în management sanitar, economie ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior
acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care aintervenit reabilitarea;
0 sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vărsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere va conţine obligatoriu următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în temien de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în
management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii, ori absolvire unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat
într—o instituţie de înv ânt superior acreditată, potrivit legii;



ROMANIA, JUDETULPRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AZUGA

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
AZUGA

AZUGA 105100, str. VICTORIEI nr. 2,iud. Prahova
:

TEL DNA-322051;0244322052; Fax 0244321910; , unitateaflat! în
CIF — 2845125 ; Nr. reg. ANSPDCP— 29729 : PROŞESDEACREDITARE

COD IBAN: ROZZTREZSZQZIFSSSDODXXXX, Trezoreria Busteni i_—e-mail:spitalazuga©vahoc.com,website:www.ortogedieazuga.ro

CONSILIULDE ADMINISTRATIE

e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentruconformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea
extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform LEGII nr. 290/2004 privind cazierul
judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinta din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaratia pe propria răspundere privind nccolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.), prin care candidatul şi-a schimbat
numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
1) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integralde către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către institutia competentă
existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaratie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la
dosarul de înscriere.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga din localitatea
Azuga, str.Vict0riei, nr.2, Compartiment RiU,N.0.S., până pe data de 04.03.2020,ora 15,00.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga în data
de 21.02.2020, ora 11,00, sub îndrumarea directorului medical al unităţii pentru a se informa cu privire la problemele de
la fata locului.

Orice persoană interesată poate să îşi manifeste intentia de a participa la sustinerea publică a proiectului de
management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management. Persoanele interesate vor
transmite in perioada 1 1.03.202W13.03.2020, ora 10,00 pe adresa de e-mail: spitalazuga(wyahoocom solicitările de
participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt
adresate.

Pe site—ul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga www.ortopedieazuga.ro, precum si la sediul
unitatii, se afla afisate:

- Anuntul de concurs
-Dispozitia Primarului Orasului Azuga privind aprobarea Regulamentul de organizare si desfasurare a

concursului pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica la Spitalul de Ortopedie si Traumatologic Azuga;
- Bibliografia de concurs
- Temele cadru pentru proiectul de management
- Calendarul de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de Ortopedie si T aumatologie Azuga, localitatea Azuga,

str.Victoriei, nr.2, Compartiment R.U.N,O.S„ telefon 0244/322051, Interior 21 ,
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