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ANUNŢ 

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 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, 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SANATORIULUI BALNEOCLIMATERIC DE 

COPII BUŞTENI 

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER 

 

Concursul va avea loc la sediul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni, str. 

Fântânii nr. 3 , în perioada 27.08.2021 – 06.09.2021, desfăşurându-se în două etape: 

I. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de 

concurs, care va avea loc pe data de 27.08.2021, etapă eliminatorie 

II. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va 

desfăşura la sediul Sanatoriului Balneoclimateric de copii Buşteni pe baza temelor-

cadru, în data de 06.09.2021, ora 10,00. 

 

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ urmatoarele condiţii: 

a) cunosc limba română, scris și vorbit;  

b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar 

sau juridic;  

c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, 

agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt 

absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori 

administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;  

d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, 

conform legii;  

e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea;  

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);  

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.  

 

Dosarul de înscriere va conţine obligatoriu următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care 

dorește să candideze;  

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de 

valabilitate;  

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;  

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de 

perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății și 

stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori absolvirea unui masterat sau doctorat în 

management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ 

superior acreditată, potrivit legii;  

e) curriculum vitae;  

f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau 

copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;  
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g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul 

pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform 

Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;  

i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 

1989;  

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care 

candidatul și-a schimbat numele, după caz;  

k) proiectul de management realizat de candidat;  

l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este 

conceput și realizat integral de către candidat;  

m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către 

instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu 

privire la candidat;  

n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe 

documentele depuse la dosarul de înscriere.  

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni, 

Buşteni, str Fântânii nr. 3, Biroul Resurse Umane, până pe data de 25.08.2021 ora 15,00.  

 

Candidaţii interesaţi pot efectua o vizită în cadrul Sanatoriului Balneoclimateric de Copii 

Buşteni în data de 09.08.2021 ora 11,00, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa 

locului, sub supravegherea unei persoane desemnate  de conducerea unitatii. 

 

Orice persoană interesată poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a 

proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de 

management. Persoanele interesate vor transmite în perioada 03.09.2021 ora 8.00 - 04.09.2021 

ora 8.00 pe adresa de e-mail: ca.sbc2021@gmail.com solicitările de participare, cu precizarea 

numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate. 

 

Detalii privind condiţiile de participare şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând 

pagina web www.sanatoriulbusteni.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sanatoriului 

Balneoclimateric de Copii Buşteni, str Fântânii nr. 3, Biroul Resurse Umane, telefon 

0244/320018. 
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CALENDARUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI 

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER LA SANATORIUL 

BALNEOCLIMATERIC DE COPII BUSTENI 

 

26.07.2021 – Publicarea anunţului de concurs 

09.08.2021, ora 11,00 – Vizitarea Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni de către 
candidaţii interesaţi 
 
25.08.2021 ora 15,00 – Termenul limită de depunere a dosarelor 
 

27.08.2021  - Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor  

28.08.2021 – Termen pentru depunerea contestaţiilor*  

30.08.2021 – Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 

31.08.2021 – Termen limita pentru publicarea proiectelor de management depuse de 

candidaţi, pe pagina web: www.sanatoriulbusteni.ro la secţiunea “Anunturi - Concurs 

manager”  

03.09.2021, ora 8.00 – 04.09.2021, ora 8.00  Transmiterea de catre persoanele interesate,  

la  adresa de e-mail: ca.sbc2021@gmail.com, a solicitărilor de participare, cu precizarea 

numelui şi prenumelui precum si a eventualelor întrebări, cu menţionarea candidatului 

căruia îi sunt adresate. 

05.09.2021 ora 10.00 – Termen limita de confirmare a participării persoanelor interesate** 

06.09.2021, ora 10,00 – Susţinerea proiectului de management  

06.09.2021 - Afişarea rezultatelor 

07.09.2021 - Termen depunere contestaţii* 

08.09.2021 - Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 

* In cazul termenelor calculate pe ore, ora la care acestea se sfârşesc va fi menţionată în înscrisul 

respectiv. 

**Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de 

maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare 

 

Prezentul anunţ se completează în mod corespunzător cu prevederile O.M.S. nr. 

1520/2016 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. 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

Dr. Adrian GURIŢĂ 

 

 

 

 

 

http://www.sanatoriulbusteni.ro/
http://www.sanatoriulbusteni.ro/
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BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul organizat in vederea ocupării funcţiei de manager al 

Sanatoriului Balneoclimateric de copii Busteni 

 

A. Domeniul legislaţiei: 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată; 

2. Hotărâre  Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022; 

3. Ordin  Nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 

acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 

tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2021 – 2022; 

4. Ordin  Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor ; 

5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

6. Lege   Nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991    *** Republicată Legea contabilităţii;  

7. Ordin   Nr. 1043/2010 din 16 iulie 2010   privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;  

8. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 98/2016 privind achziţiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare,,  

10. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  

11. Ordonanţă   Nr. 119/1999 din 31 august 1999    *** Republicată - privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventive;  

12.  Ordin  Nr. 923/2014 din 11 iulie 2014    *** Republicat - pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a 

Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea 

de control financiar preventiv propriu 

13. Ordin  Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice;   

14.  Lege-Cadru  Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice ; 

15.  Lege   Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată  -Codul muncii;   
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16.  Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

17.  Ordinul Ministrului Sanatatiii  nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei 

sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare; 

18.  Ordinul Ministrului Sanatatiii  nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare;  

19. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 

culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale;  

20. Ordin Ministrului Sanatatii  nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al 

contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;  

21. Ordin  Nr. 1312/250/2020 din 22 iulie 2020 privind organizarea şi funcţionarea 

structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare 

cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de 

management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;  

22. Lege  Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).  

B. Domeniul management 

1. Managementul Spitalului – Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar - Editura Public H press Bucureşti 2006. 

Lucrarea este disponibilă prin accesarea următorului link:  

http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management

_spitalicesc_2006.pdf 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 

teme, care va fi adaptată la problemele Sanatoriului Balneoclimateric de copii Buşteni:  

a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;  

b) siguranța și satisfacția pacientului;  

c) managementul calității serviciilor medicale;  

d) managementul resurselor umane;  

e) performanța clinică și financiară a activităților spitalului.  

Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de 

maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 

12, spațiere la un rând.  

Structura proiectului de Management 

    1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1 p 

    2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) - 2 p 

    3. Identificarea problemelor critice - 0,5 p 

http://www.sanatoriulbusteni.ro/
http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf
http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf
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    4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute - 0,5 p 

    5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele 

prioritare identificate - 6 p 

    a) Scop - 1 p 

    b) Obiective - 1 p 

    c) Activităţi - 1 p 

    - definire (0,25 p) 

    - încadrare în timp - grafic Gantt (0,25 p) 

    - resurse necesare - umane, materiale, financiare (0,25 p) 

    - responsabilităţi (0,25 p) 

    d) Rezultate aşteptate - 1 p 

    e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 1 p 

    f) Cunoaşterea legislaţiei relevante - 1 p 

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

Dr. Adrian GURIŢĂ 

 

 

 

Nota: 

Sustinerea concursului de ocupare a postului de manager persoana fizica 

organizat la Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni, in perioada 

26.07.2021 -  08.09.2021, se va desfasura cu respectarea prevederilor Ordinului  

nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării 

măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a 

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata 

stării de alertă, coroborat cu prevederile hotararii  de Guvern in vigoare la 

data desfasurarii concursului, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României. 

 

http://www.sanatoriulbusteni.ro/

