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ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA 
FUNCTIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA LA SPITALUL DE 

PSIHIATRIE “ELISABETA DOAMNA” GALATI 
 

Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” 
din Galati, Județul Galati,  organizează concurs pentru ocuparea pe durată 
determinată a funcţiei de manager persoană fizică, al Spitalului de Psihiatrie 
“Elisabeta Doamna” Galati, in conformitate cu Regulamentul de organizare si 
desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din 
spitalele publice din reteaua proprie a Municipiului Galati, aprobat prin Dispozitia 
Primarului Municipiului Galati nr. 2141/2017 

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din Galati, strada Traian nr. 290, in 
perioada  07.XI.2017-27.XI.2017, in doua etape, dupa cum urmeaza: 

1. Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in 
anuntul de concurs, etapa eliminatorie care va avea loc in perioada 07.XI.2017-
13.XI.2017; 

2. Etapa de sustinere a probelor de evaluare care cuprinde: 

a) proba scrisa – test grila de verificare a cunostintelor – eliminatorie – la  data 
de 15.XI.2017, incepand cu ora 10,00; 

b) proba de sustinere si evaluare a proiectului de management la data de 
22.XI.2017, incepand cu ora 10,00. 

Lista temelor proiectului de management: 

a) Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului; 
b) Siguranta si satisfactia pacientului; 



c) Managementul calitatii serviciilor medicale; 
d) Managementul resurselor umane; 
e) Performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului. 

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

maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, 
marimea 12, spatiere la un rand. 

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
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 si 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 putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, 
conform legii; 
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
f) 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 conţină, 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) din Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei 
de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Municipiului 
Galati, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau 
administrativ, organizat într- o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; 
e) curriculum 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; 
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 
1989; 
j) copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care 
candidatul şi-a schimbai numele, după caz, 
k) proiectul de management realizat de candidat, 
l) 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 existenţa conflictului de interese ori starea 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 

Dosarele de inscriere vor fi depuse la secretariatul Spitalului de Psihiatrie 
“Elisabeta Doamna”  din Galati, strada Traian nr. 290,  pana la data de 07.XI.2017, 
ora 15,00 (in zilele de sarbatori legale si zilele nelucratoare nu se fac inscrieri). 

Rezultatele verificarii dosarelor se vor afisa in termen de 2 zile de la data 
finalizarii inscrierilor, pana la data 09.XI.2017. 

Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la secretariatul 
comisiei de concurs in termen de 24 de ore de la afisare. Contestatiile se solutioneaza 
de comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de 48 de ore de la data expirarii 
termenului de depunere a acestora. 

Rezultatul testului-grila se afiseaza la sediul spitalului, in termen de 24 de ore 
de la finalizarea probei. Candidatii care au obţinut la testul-grilă de verificare a 
cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua 
concursul. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 
de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a 
acestora. 

 
In vederea intocmirii proiectului de management, la cererea candidatilor 

Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” pune la dispozitia acestora copii ale 
Bugetului  de venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorica aprobata si 
structura de personal ale unitatii sanitare aflate in vigoare la data solicitarii, cu 



exceptia acelor informatii sau documente ce nu pot face obiectul divulgarii in 
temeiul legii, candidatii putandu-se adresa la Serviciul RUNOS – Sef Serviciu Ec. 
Andries Vasile.  

Candidatii pot vizita spitalul in data de 20.10.2017, ora 12,00, sub 
indrumarea directorului medical al spitalului, pentru a se informa cu privire la 
problemele de la fata locului. 

Rezultatele in urma desfasurarii probei referitoare la sustinerea si evaluarea 
proiectului de management se afiseaza la sediul spitalului  si se publica concomitent 
pe pagina de internet a spitalului, in termen de 24 de ore de la finalizarea probei. 

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatele în termen de 24 de ore de la 
data publicarii rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a 
acestora. 

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul spitalului si se publica 
concomitent pe pagina de internet a spitalului dupa finalizarea perioadei de 
contestatii sau, dupa caz, de solutionarea contestatiilor. 

Pe website-ul Spitalului de Psihiatrie “Elisabeta Doamna”,  www.spitalpsihiatrie-
galati.ro, se afla afisate: 

- Anuntul de concurs; 
- Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea 

functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie 
a Municipiului Galati; 

- Bibliografia de concurs; 
- Temele pentru proiectul de management. 

Relatii suplimentare la sediul Serviciul de Resurse Umane al Spitalului de Psihiatrie 
“Elisabeta Doamna” din Galati, strada Traian nr. 290,  Județul Galati, telefon 
0236/479401, interior 139 – persoana de contact Sef Serviciu RUNOS Ec. Andries 
Vasile.   
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