
ANUNT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE SF. NICOLAE
ROMAN, organizeazd, concurs pentru ocuparea func{iei de manager persoand fizicd, in
conformitate cu Dispozifia Pregedintelui Consiliului Jude{ean Neam1 nr. 92115.03.2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare qi desfbgurare a concursului pentru
ocuparea func{iei de manager persoand fizicd din unitSlile sanitare aflate in subordinea

Consiliului Judefean Neamf, cu modificdrile qi completirile ulterioare, Ordinul Nr.
152012016 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi

desftgurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoand fizic6 din
spitalele publice din refeaua proprie a Ministerului Sdndt5tii.

Concursul se va desfbqura la sediul unititii din Municipiul Roman, str. Ion Nanu, nr. 4 in
perioada 22.03 - I 6.04.2021.

Proba de susfinere publicd qi evaluare a proiectului de management va avea loc in data de
13.04.2021., ora I 0.00.

Candidalii interesali a se informa cu privire la problemele de la fala locului vor putea

vizita unitatea in data de 09.03.2021, intre orele 1000-1200.

Persoanele interesate de a participa la suslinerea public6 a proiectului qi de a adresa
intrebEri candida{ilor, pot transmite solicitirile de participare gi eventualele intrebdri pdn6

la data de 12.04.2021 pe adresa de e-mail: spital@spsnroman.ro .

La concurs pot participa persoane frzice care intrunesc cumulativ urmatoarele condilii:

a) Cunosc limba romdn6, scris gi vorbit;
b) Sunt absolvenli ai unei institufii de invS]imAnt superior medical, economico -
financiar sau juridic;
c) Sunt absolvenli ai unor cursuri de perfectionare in management sau management
sanitar, agreate de Ministerul Sanetntii qi stabilite prin ordin al ministrului senAtilii ori
sunt absolvenli ai unui master sau doctorat in management sanitar, economic ori
administrativ organizat intr-o institulie de inv6f6mdnt superior acreditati potrivit legii;
d) Au cel putin 2 ani vechime in posturi prevezute cu studii universitare de lung6 duratS,

conform legii;
e) Nu au fost condamnate pentru sdv6rqirea unei infracliuni comise cu intenlie, cu

excepfia situa{iei in care a intervenit reabilitarea;

0 Sunt apte din punct de vedere medical (fizic qi neuropsihic);
g) Nu au implinit vdrsta standard de pensionare, conform legii.

Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae"



Concursul se desftqoari in doud etape, dup6 cum urmeaz6:

a) Etapa de verificare a indeplinirii de cdtre candida{i a condiliilor stabilite in anunful de
concurs, etapi eliminatorie;
b) Etapa de sus{inere publicd qi de evaluare a proiectului de management.

Dosarul de inscriere trebuie si conlini urmdtoarele documente:
a) Cerere de inscriere in concurs in care candidatul mentioneaz6 funcfia pentru care
doreqte sd candideze;

b) Copia certificat6 pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate;
c) Copia certificat6 pentru conformitate a documentelor care ateste absolvirea cursurilor

- de perfeclionare in management sau management sanitar, agrcate de Ministerul Snndtnlii
qi stabilite prin ordin al ministrului sEnetdfii, ori a diplomei de masterat sau doctorat in
management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institu[ie de invdtdm6nt
superior acreditati, potrivit legii;
d) copia certificatd pentru conformitate a diplomei de licen|6 sau echivalente;
e) Cuniculum vitae;

0 Adeverinld care ateste vechimea in posturi cu studii universitare de lung6 duratd sau
copie certificati pentru conformitate a cametului de munc6;
g) Cazierul judiciar sau declara[ia candidatului prin care acesta iqi exprimd
consim{Smdntul pentru oblinerea extrasului de pe cazierul judiciar de cdtre comisia de
concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicatS, cu modificdrile
qi completirile ulterioare;
h) Adeverinli din care sE rezulte cd este apt medical, fizic Ai neuropsihic;
i) Declara{ie pe propria rdspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul
1989;

j) Copie certificati pentru conformitate a actelor (certificate de cdsdtorie etc.) prin care
candidatul gi-a schimbat numele, dup6 caz;
k) Proiectul de managementrealizat de candidat;
l) Declaralie pe propria rdspundere a candidatului cE proiectul de management este
conceput gi realizat integral de c6tre candidat;
m) Declara{ie pe propria rdspundere cE in ultimii 3 ani nu a fost constatati de c6tre
institulia competent6 existenfa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu
privire la candidat;

n) Declarafie pe propria rdspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe
documentele depuse la dosarul de inscriere;



Dosarele de inscriere vor fi depuse la secretariatul comisiei de concurs, Municipiul
Roman, str. Ion Nanu, nr. 4,pdnd la data de 3l.O3.ZO2l, ora 1500.

Rezultatele analizei dosarelor se vor afiqa p6n6 cel tarziu la data de O5.O4.202l,ora 1500.

Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la sediul instituliei, la secretariat,
in termen de 24 de ore de la afiEare.

Depunerea contesta{iilor cu privire la proba sustinerii proiectului de management se poate
face la sediul institu{iei, la secretariat, in termen de24 de ore de la afiqarea rezultatelor.

Pe site-ul spitalului www.spsnroman.ro se afli afipte:

- Anun{ul de participare;
- Regulamentul de organizare qi desf5qurare a concursului/examenului pentru
selec{ionarea managerului spitalului de psihiatrie Sf. Nicolae Roman;
- Bibliografia de concurs;
- Temele - cadru pentru proiectul de management.

Relafii suplimentare la telefo n 037 I -44661 0.
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