CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE
ANUNT
In conformitate cu Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti nr.
1504/23.10.2017 si potrivit Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului
pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Clinic Dr. I Cantacuzino,
se organizeaza concurs pentru ocuparea :functiei de manager.
Concursul va avea loc la sediul Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino , in Pavilionul I
administrativ, in perioada 30.10.2017-12.12.2017 desfasurandu-se in 2 etape:
a) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabi!ite in anuntul de
concurs ce va avea loc in data de 06.12.2017 etapa eliminatorie;
b) etapa de sustinere publica ~i de evaluare a proiectului de management care se va
desfasura pe baza temelor cadru, in data de 12.12.2017 ora 09,00.
Calendarul de desfasurare a concursului sunt:
- anunt si bibliografie publicate in data de - 27.10.2017;
- vizitarea spitalului de catre candidatii interesati -13.11.2017, ora 10.00;
- termen limita de depunere a dosarelor candidatilor - 04.12.2017 ora 15,00;
- verificarea dosarelor candidatilor - 05.12.201 7 in intervalul orar 09.00-11.00
- afisarea listei candidatilor admisi si respinsi - 05.12.2017 ora ]2;
- depunerea contestatiilor la rezultatele verificarii dosareJor - pana la data de 06.12.2017
ora 12',
- solutionarea contestatiilor - 07.12.2017 ora 12;
- afisarea rezultatelor contestatiilor - 07.12.2017 ora 13;
. afisarea pe site-ul unitatii a proiectelor de management ale candidatilor admisi 07.12.2017 ora 13;
- sustinerea publica a proiectului de management in data de 12.] 2.2017 ora 09;
- afisarea rezultatelor - l3.12.2017 ora 10;
~depunerea contestatiilor - pana la data de 14.12.2017 ora 10;
- solutionarea contestatiilor - 15.12.2017 ora 10;
- afisarea rezultatelor finale - 15.12.2017 ora 10.
La concursul pentru ocuparea functiei de manager din spitalele publice pot participa
persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) cunosc limba roman a, scris ~i vorbit;
b) sunt absolventi ai unei institutii de invatiimant superior medical, economico-financiar
sau juridic;
c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar,
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agreate de Ministerul SanaHitii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt
absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ
organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
d) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata,
conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, Cll exceptia
situatiei In care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic ~i neuropsihic);
g) nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere se depune la sediul sediul Spitalului Clinic Dr. I CantacuzinoRegistratura spitalului , pana la data de 04.12.2017 ora 15,00 prezentandu-se numarul de
pagini din dosarul primit.
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care
doreste sa candideze, ell precizarea numarului de file din dosar;
b) copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de
valabilitate;
c) copia certificate pentru conformitate a diplomei de Iicenta sau echivalente;
d) copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de
perfectionare in management sall management sanitar prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori
a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ,
organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesta vechimea in posturi eu studii universitare de lunga durata sau
copie certificata pentru confonnitate a cametului de munca;
g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta i~i exprima consimtamantul
pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform
Legii nr. 290i2004 privind eazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
h) adeverinta tip AS din care rezulta ca este
apt medical, fizic ~ineuropsihic;
i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea ell Securitatea inainte de anul
1989',
j) copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care
candidatul ~i-a schimbat numele, dupa caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
1)declaratie pe propria raspundere a candidatului di proiectul de management este
conceput si realizat integral de catre candidat;
m) declaratie pe propria raspundere ca III ultirnii 3 ani nu a fost constatata de catre
institutia competenta existenta conflictului de interese ori stare a de incompatibilitate cu

privire la candidat;
n) declaratie pe propria raspundere privind confonnitatea cu originalul a copiilor de pe
doeumentele depuse la dosarul de inscriere.
Persoanele si mass-media interesate de sustinerea proiectului de management vor transmite
intentia de participare pe adresa de e-mail: cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro
cu
precizarea numelui si prenumelui si eventualele intrebari pe care vor sa le adreseze
candidatilor in legatura eu proiectul de management, intrebari adresate prin email cu eel
putin 48 ore inainte de data prevazuta pentru sustinerea publica a proiectului de
management. Nu pot fi adresate direct intrebari de catre persoanele aflate in sala unde se
desfasoara proba de concurs, cu exceptia membrilor comisiei de concurs.

Participarea persoanelor interesate se face dupa confirmarea intentiei de participare de
catre comisia de concurs cu eel putin 24 de ore inainte de data sistinerii publice a
proiectului de management.

Pe site-ul Spitalului Clinic Dr. I Cantacuzino precum si la sediul unitatii se afla afisate:
-Anuntul de concurs;
-Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de
manager persoana fizica;
-Bibliografia de concurs;
-Temele cadru pentru proiectul de management.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0211210.71.00 int. 355 - Secretariat Manager de
luni pana vineri orele 08.00 - 14.00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dr. Pisica Carmen
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