
NR.              /20.12.2013 

ANUNT 

 PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA LA ,, 
SPITALUL ORASENESC ,, SFANTUL STEFAN,, ROVINARI 

1. Spitalul  Orasenesc ,, Sfantul Stefan,, Rovinari  organizeaza concurs pentru 
ocuparea functiei de manager, persoana fizica. 

2. Concursul se va desfasura incepand cu data de 20.01.2014, conform 
calendarului de desfasurare afisat si va fi organizat in cadrul Spitalului 
Orasenesc Rovinari (sala de sedinta),str. Jiului, nr.1, jud. Gorj, tel/fax 
0253371318 , 

3. La concurs au acces persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele 
conditii: 

a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma 
de licenta sau echivalenta; 
b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau 
management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin 
al ministrului sanatatii ( sau adeverinta ca aceste cursuri sunt in curs de 
derulare , art 2 OMS nr.1113/2010 ), ori sunt absolventi ai unui masterat 
sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat 
intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii; 
c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de 
lunga durata, conform legii; 
d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala; 
e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); 
f) nu au varsta de pensionare, conform legii.  

Regulamentul de organizare a concursului este afisat pe site-ul Spitalului 
Orasenesc Rovinari www.spitalrovinari.ro, pe site-ul  Primariei  orasului Rovinari 
www.primariarovinari.ro si poate fi consultat la secretariatul comisiei de concurs. 

4. Inscrierea candidatilor se face la biroul resurse umane, al Spitalului 
Orasenesc,, Sfantul Stefan,, Rovinari , str. Jiului  nr.1, jud. Gorj , pana in data de 
13.01.2014 

5. Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: 

a) cererea de inscriere; 
b) copia actului de identitate; 
c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalenta; 
d) copia legalizata a diplomei de master sau doctorat in management 
sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de 
invatamant superior acreditata, potrivit legii ori copia legalizata a 
certificatului de absolvire a cursului de management sanitar, sau copie 
legalizata dupa adeverinta care sa ateste ca cursurile de management 
sanitar sunt in curs de derulare.  



e) curriculum vitae; 
f) copii ale documentelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor 
specializari, competente/atestate etc, in domeniul sanitar; 
g) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de 
lunga durata sau copie dupa carnetul de munca, certificata “in 
conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii; 
h) cazierul judiciar; 
i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic; 
j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea 
inainte de anul 1989; 
k) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are 
cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa; 
l) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a 
schimbat numele, dupa caz; 
m) proiectul de management realizat de candidat; 
n) chitanta de plata a taxei de participare la concurs.  

6. Taxa de participare este de 300 lei si se poate plati la casieria 
spitalului.Candidatilor al caror dosar a fost declarat respins li se returneaza 75% 
din suma de participare la concurs, in termen de 60 de zile de la data la care a 
fost declarat respins.  

7. Concursul se desfasoara in doua etape , dupa cum urmeaza :  

- etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in 
publicatia de concurs, etapa eliminatorie ; 

- etapa de sustinere a probelor de evaluare si cuprinde :  

a) proba scrisa – un test grila de verificare a cunostintelor ; 

b) proba de sustinere a proiectului de management  

c) interviul de selectie  

8.Testul-grila are caracter eliminatoriu si se desfasoara pe durata a doua ore. 
Testul –grila contine 50 de intrebari din care 40% din domeniul legislatiei 
specifice activitatii spitalului public si 60% din domeniul managementului sanitar. 
Fiecare intrebare are 4(patru) variante de raspuns ( a,b,c,d) , astfel :  

a) 40% din totalul intrebarilor au un singur raspuns corect din patru si se noteaza 
fiecare raspuns cu 0,2 puncte  

b) 60% din toatlul intrebarilor au doua raspunsuri corecte din patru si se noteaza 
fiecare raspuns corect cu 0,1 puncte.  

9.Punctajul maxim pentru fiecare proba este de 10 puncte, corespunzator notei 
10,00. 

10. Nota minima de promovare a fiecarei probe de evaluare este 7,00 . Dupa 
finalizarea etapelor de concurs se intocmeste clasificarea candidatilor care au 



promovat toate probele de evaluare si au obtinut media finala de cel putin 8,00. 
Se declara admis candidatul care s-a clasat pe primul loc in urma sustinerii 
concursului pentru ocuparea functiei de manager al spitalului public pentru care a 
concurat.  

Nota:  Temele cadru pentru proiectul de management precum si bibliografia 
pentru concurs sunt afisate la vizierul unitatii, pe site-ul Spitalului Orasenesc 
Rovinari  – www.spitalrovinari.ro pe site-ul Primariei oras Rovinari – www 
.primariarovinari.ro si la secretariatul comisiei de concurs.  

 
 
         PRESEDINTE  
                                             COMISIE DE CONCURS  

http://www.spitalmoinesti.ro/../files/bibliografie_si_teme_concurs_manager.pdf
http://www.spitalmoinesti.ro/../files/bibliografie_si_teme_concurs_manager.pdf

	Nr.              /20.12.2013
	ANUNT
	PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER PersoANA FIZICA La ,, SPITALUL ORASENESC ,, SFANTUL STEFAN,, ROVINARI

