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ANU NT 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI JUDETEAN 

DE URGENTA BUZĂU 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 177 alin.I din Legea Nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările ţi completările ulterioare, 
- Ordinului nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană 
fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 127/28 mai 2021 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desraşurare a concursului pentru ocuparea 
funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei de MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. 

Concursul de Manager persoană fizică se va desfăşura la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Buzău din municipiul Buzău str. Stadionului nr.7, judeţul Buzău în perioada 
02.08.2021 - 28.09.2021 şi se desfăşoară în două etape: 

1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidati a conditiilor stabilite în 
anuntul de concurs, etapă eliminatorie - care va avea loc în data de 09.09.2021, 
ora 1500 · 

' 
2. Etapa de sustinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care va 

avea loc în data de 21.09.2021, ora 10°0 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Spitalului Judetean de Ur!!entă 
Buzău - Serviciul Resurse Umane si Salarizare până la data de 06.09.2021 inclusiv, 
ora15°0 • 

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele 
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 ministrului sănătăţii, 



ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic 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 şi minim 2 ani în funcţii de conducere; 
e) nu au fo.st condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
t) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. 

Dosarul de înscriere trebuie să contină în principal 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 termen 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 prevăzute la art. 1 alin. (1) 
lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau 
administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit 
legii; 

e, curriciilum vitae; 
f. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau 

copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă; 
g. cazierul judiciar sau declaraţia 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. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 
ţ , declarntia pe p:ropria :r&spundere privind necolabora.rea 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; 
I. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este 

conceput şi realizat integral de către candidat; 
m. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către 

instituţia competentă e~iştenta conflictulµj de interese ori ştţtrea de incompatibilitate 
cu privire la candidat; 

n. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe 
documentele depuse la dosarul de înscriere. 



CI d Id d fă I . a en aru e es aşurare a concursu m: 

Etapa Data 
Data afişării la sediul spitalului şi publicării pe pagina de internet a 02.08.2021 
spitalului, pe portalul posturi.gov.ro, precum şi pe pagina de internet a 
Ministerului Sănătăţii, la secţiunea "concurs manageri", a anunţului de 
concurs 

Depunere dosare - termen limită 06.09.2021ora1500 

Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în 09.09.2021 

anuntul de concurs 
Data afişării la sediul spitalului a rezultatului verificării dosarelor de 
încriere la concurs şi concomitent publicării pe pagina de internet 09.09.2021ora1s00 

admis - respins 

Depunere contestaţii privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere 10.09.2021ora15°0 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatului contestaţiilor privind 
13.09.2021 ora 15°0 

verificarea dosarelor de înscriem 

Vizitarea spitalului sub indrumarea directorului medical al spitalului 
14. 09. 2021 interval 
orar 9, 00 - 15°0 

Publicarea proiectelor de management depuse de toţi candidaţii 
declaraţi admişi în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de 
înscriere, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ale 15.09.2021ora1500 

candidaţilor, conform legii pe site-ul spitalului la adresa de email: 
httQs:l/www.seJtalulbuzau.ro/concurs management.J2..hJ2.. 

Reprezentaţii mass-media, precum şi orice persoană interesată îşi pot 
manifesta intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectelor de 

16.09.2021ora1200 
management prin transmiterea unui e-mail cu precizarea numelui şi 
prenumelui, la adresa concurs@spitalulbuzau.ro 

Confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs 17. 09. 2021 ora 1200 

Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu 
menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de email 20.09.2021 ora o~ 
concurs@spitalulbuzau.ro până la data de 

Susţinerea publică a proiectelor de management 21.09.2021, ora 09°0 

AfiŞarea rezultatelor desfăşurării probei referitoare la 
„_. ~ 

în urma 
susţinerea publică Şl evaluarea proiectului de management Şl 22.09.2021 - 17°0 

publicarea concomitent pe f)agina de internet a spitalului 

Depunere contestatii până cel târziu la data de 23.09.2021 - 17°0 

Soluţionarea contestaţiilor 27.09.2021 - 1700 

Afişarea rezultatelor finale ale concursului la sediul spitalului Şl 
28.09.2021 

pµpljcm-~~ 99p9omjţ~pţ pe pagina de internet a spitq}JJlui 



Bibliografia şi temele-cadru pentru proiectul de management sunt afişate la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău str, Stadionului nr 7, precum şi pe site-ul spitalului 
https://www .spitalulbuzau.ro/concurs management.php 

. - - . . - . 

Relatii suplimentare se pot obţine la telefon 0238/720689 interior 207, zilnic între 
orele 10°0 - 13 °0• 

PREŞEDINTE 
Consiliul de administrnţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 

Mihai Laurenţiu Gavrilă 




