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ANUNT 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTĂ BUZĂU 

' ' 
organizează 

CONCURS 

În conformitate cu Ord. M. S. nr. 1.082/201 O, modificat cu Ord. M.S. 
1488/2014 si Dispozitia nr.398/201 O a Consiliului Judetean Buzau . 

pentru ocuparea funcţiei de manager -persoană fizică. 
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 

strada Stadionului nr. 7, Buzău, desfasurandu-se in doua etape : 
1) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite 

in publicatia de concurs -etapa eliminatorie -care va avea loc la data de 9 aprilie 
2015 . 

2) etapa de sustinere a probelor de evaluare , care va cuprinde : 
a) proba scrisa , un test - grila de verificare a cunostintelor - ce se va 

sustine la data de 15.04.2015 ora 10,00. 
b) proba de sustinere a proiectului de management - ce se va sustine la data 

de 20.04.2015 ora 10,00 . 
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulati\ 

următoarele criterii: 
a ) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medicaL 

economico-financiar sau juridic; 
b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau 

management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al 
ministerului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în 
managementul sanitar, economic, juridic ori administrativ organizat într-o instituţie 
de învăţământ superior acreditată, potrivit legii. 

Cursurile de perfecţionare în management sau management sanitar stabilite 
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1113/201 O sunt următoarele: 
l .b. a.) cursul de perfecţionare în "Management spitalicesc ", organizat de 
Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti , în 
perioada 2006 - 2009, respectiv de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti , începând cu 
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1.b.b.) cursurile sau programele de perfecţionare efectuate pentru obţinerea 
titlului de medic specialist în specialitatea Sănătate publică şi management 
sanitar sau a atestatului de studii complementare în Managementul 
serviciilor de sănătate, pentru care se va prezenta copia certificatului de 
medic specialist, respectiv a atestatului de studii complementare. 
Se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului 
Judeţean de Urgenţii Buzău şi persoanele care au început cursul prevăzut la 
art. 1 lit. b ) pct. 1.b.a., pe baza adeverinţei eliberate de Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
Bucureşti; 

c ) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii unversitare de 
lungă durată, confonn legii; 
d ) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 
e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) 
f) nu au vârsta de pensionare, conform legii. 
Dosarele de înscriere se depun la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, Str. 
Stadionului nr. 7, Buzău, pâna la data de 07.04.2015, ora 13, la 
secretariatul Comisiei de concurs - Serv. Resurse Umane, tel. 0238/720689 
int. 207. 
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă urmatoarele documente : 
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 managementul sanitar, prevăzute la art. 
1. alin. ( 1) lit. b ), ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat 
în management sanitar, economic, juridic ori administrativ; 

e) curriculum vitae.; 
f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor 

specializări, competenţe/ atestate etc. în domeniul managementului 
sanitar; 

g) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă 
durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată " in conformitate cu 
originalul" de ditre conducerea unităţii, de minimum 2 ani; 

h) cazierul judiciar; 
i) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
j) declaraţie pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea 

înainte de anul 1989; 
k) copie legalizată a actelor ( certificat de casătorie etc.), prin care a 

schimbat numele, după caz; 
I) proiectul de management realizat de candidat, depus într-un plic sigilat; 
m) chitanţa de plată a taxei de concurs; 

Taxa de concurs este de 500 de lei şi se achita la casieria unităţii sau prin 
mandat poştal de plată a acestei sume achitată în contul Spitalului nr. IBAN 
RO 03 TREZ 24F660601203001X . 



Informaţii suplimentare privind metodologia de desfăşurare a 

concursului, bibliografia şi temele - cadru pentru proiectul de management 
se pot obţine la sediul secretariatului comisiei de concurs, de la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă ( tel. 0238/720689) sau de pe site - ul 
Spitalului. 

Plata anunţului se face de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău cu sediul în 
Buzău Str. Stadionului nr. 7 din contul nr. IBAN RO 03 TREZ 
24F660601203001X. 

PREŞEDINTE 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ BUZĂU 

MIHAI - LAURENŢIU GA VRILĂ 


