
SPITALUL DE BOLI PULMONARE                                                                         
ORASUL BREAZA                                                                                                  
STR. MIRON CAPROIU; NR.42-46

               
         

ANUNT
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER, PERSOANA FIZICA,

LA SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA

                 Consiliul de Administratie al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza anunta 
organizarea concursului pentru postul de manager, persoana fizica, al Spitalului 
de Boli Pulmonare Breaza in conformitate cu Dispozitia Primarului Orasului Breaza 
nr. 298/10.04.2017.
                 Concursul va avea loc la sediul institutiei din str. Miron Caproiu, nr. 42-46, 
Breaza, jud. Prahova, in perioada 21.09.2017 – 17.10.2017 si se va desfasura in doua 
etape:
1. Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in 
publicatia de concurs, etapa eliminatorie, care va avea loc in perioada 03.10.2017- 
05.10.2017.
2. Etapa de sustinere a probelor de evaluare care cuprinde:
a) proba scrisa care consta intr-un test grila de verificare a cunostintelor va avea loc in 
data de 10.10.2017;
b) proba de sustinere a proiectului de management care va avea loc in data de 
16.10.2017;
c) interviul de selectie care va avea loc in data de 17.10.2017.
                 La concurs pot participa persoanele fizice care indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii:
-   cunosc limba romana, scris si vorbit; 
-   sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar 
sau juridic si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
            ● sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau 
management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului 
sanatatii;
            ● sa fie absolvent al unui masterat sau doctorat in management sanitar, 
economic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, 
potrivit legii.
-   au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, 
conform legii; 
-   nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu 
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, si nu sunt urmarite penal; 
-   sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); 
-   nu au varsta de pensionare, conform legii;



-   nu se regasesc in nici una din situatiile prevazute la art. 178 din Legea 95/2006, 
republicata,modificata si completata, referitoare la incompatibilitati si/sau conflict de 
interese;
-   au o experienta de cel putin 2 ani in functii de conducere/manageriale.
                 Dosarele de inscriere se vor depune la sediul spitalului din str. Miron 
Caproiu, nr. 42-46, Breaza, jud. Prahova, pana pe data de 02.10.2017, orele 14.00.
                 Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:
-   cererea de inscriere la concurs; 
-   copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de 
valabilitate; 
-   copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente; 
-   copii certificate pentru conformitate ale documentelor care atesta absolvirea 
cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar ori a diplomei de 
masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat 
intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii; 
-   curriculum vitae; 
-   copii certificate pentru conformitate ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta 
efectuarea unor specializari, competente, atestate, etc. in domeniul managementului 
sanitar; 
-   adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau 
copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca; 
-   cazierul judiciar; 
-   adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic; 
-   declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul
1989; 
-   declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a 
fost inceputa urmarirea penala asupra sa;          
-   declaratia pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre 
institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu 
privire la candidat, precum si ca nu se afla in nici una din situatiile de incompatibilitate 
prevazute la art. 178 din Legea 95/2006, republicata,modificata si completata;
-   copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie, etc.) prin care 
candidatul si-a schimbat numele, dupa caz; 
-   proiectul de management realizat de catre candidat depus intr-un plic sigilat; 
-   declaratia pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este 
conceput si realizat integral de catre candidat; 
-   chitanta de plata a taxei de participare la concurs achitata la casieria spitalului;
-   documente certificate pentru conformitate care sa ateste experienta candidatului in 
functii de conducere/manageriale (fise de post/adeverinte).
                 Candidatii vor prezenta in momentul depunerii dosarelor si documentele 
originale in vederea certificarii pentru conformitate. 
                 Bibliografia precum si temele proiectului de management se vor afisa 
la sediul spitalului si vor fi publicate pe site-urile www.spital-breaza.ro si 
www.primariabreaza.ro.
                 In vederea intocmirii proiectului de management, la cererea candidatilor, 
spitalul va pune la dispozitia acestora, in termen de maxim 3 zile de la data solicitarii, 



copii ale bugetului de venituri si cheltuieli, structurii organizatorice, structurii de personal
si/sau alte documente/informatii necesare pentru intocmirea proiectului, cu exceptia 
acelor informatii sau documente care nu pot face obiectul divulgarii potrivit legii.
                 Candidatii pot vizita Spitalul de Boli Pulmonare Breaza in data de 
27.09.2017, incepand cu orele 12.00, sub indrumarea directorului medical. 
                 Cuantumul taxei de participare la concurs este de 100 de ron. 
                 


