
 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

A N U N T 

 

Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila organizeaza 

concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica, in conformitate cu Dispozitia nr. 

4043 din 28.10.2019 a Primarului Municipiului Braila prin care s-a aprobat Regulamentul de 

organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la 

Spitalul de Psihiatrie “Sfantul Pantelimon“ Braila. 

1.Denumirea funcţiei scoase la concurs:  manager, persoana fizica; 

2.Locul şi perioada de desfăşurare a concursului: sediul Spitalului de Psihiatrie “Sf. 

Pantelimon” Braila din Calea Calarasilor nr. 59 din Braila. Perioada concursului este 06 - 27 

ianuarie 2020.   

  Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează: 

    a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, 

in data de 06.01.2020, etapă eliminatorie; 

    b) etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde: 

    -proba scrisă, in data de 13.01.2020; 

    -susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management, in data de 20.01.2020. 

Concursul se va desfasura conform calendarului de mai jos: 

-Data limita de depunere a dosarelor si proiectelor 06 ianuarie 2020, ora 12.00. 

-Verificarea dosarelor şi publicarea rezultatelor pana pe 07 ianuarie 2020, ora 14.00. 

-Candidaţii pot să conteste rezultatul verificarii dosarelor pana pe 08 ianuarie 2020, ora 14.00.   

-Termenul maxim de solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor definitive a verificarii 

dosarelor pana pe 10 ianuarie 2020, ora 14.00. 

-Sustinerea probei scrise in data de 13.01.2020. Prezenta candidatilor este obligatorie la ora 9.30, 

iar proba se va desfasura intre orele 10.00 -12.00. 

-Rezultatele de la proba scrisa se afiseaza la sediul spitalului pe 13 ianuarie 2020, pana la ora 16.00 

-Candidaţii pot să conteste rezultatul probei scrise pana pe 14 ianuarie 2020, ora 16.00.   

-Afisarea rezultatului contestatiilor la proba scrisa se face pana pe 15 ianuarie 2020, ora 16.00. 

                 
                 
Telefon: 0239694200;692722;624365             

Fax: 0239611012                                                                           Nr._____ din ____________ 

e-mail:spbr1@ spitalpsihiatriebraila.ro 

www.spitalpsihiatriebraila.ro                                                                                                                                                                     

           SPITALUL DE PSIHIATRIE              

                 “SF. PANTELIMON” 

               Braila, Calea Calarasilor nr. 59 



-Comisia de concurs va publica pe pagina de internet a spitalului ( www.spitalpsihiatriebraila.ro ) 

proiectele de management depuse de toţi candidaţii declaraţi admişi la proba scrisa, pe 15 ianuarie 

2020, ora 16.00. 

-Susţinerea proiectului de management va avea loc pe 20 ianuarie 2020, incepand cu ora 10.00. 

-Afisarea rezultatelor probei de susţinere şi evaluarea proiectului de management se afişează pe 

21 ianuarie 2020, pana la ora 16.00. 

-Candidaţii au dreptul să conteste rezultatele probei referitoare la susţinerea şi evaluarea 

proiectului de management pana pe data de 22 ianuarie 2020, ora 16.00. 

-Afisarea rezultatelor in urma contestaţiilor si a rezultatelor finale ale concursului se va face pana 

la data de 27 ianuarie 2020, ora 16.00. 

Ocuparea funcţiei de manager la Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” Braila se face prin 

concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile: 

    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 şi 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 puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, in 

specializarile prevazute la alin.1 lit. b); 

    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. 

3. Locul si perioada de inscriere. 

Perioada de depunere a dosarelor si proiectelor este 16 decembrie 2019 – 06 ianuarie 2020. Zilnic 

intre 10.00 si 12.00 ( in zilele lucratoare ), la sediul Spitalului de Psihiatrie Sf. Pantelimon, Braila, 

str. Calea Calarasilor nr. 59, la secretariatul unitatii. Dosarul de concurs impreuna cu proiectul vor 

fi introduse intr-un plic tip A4 ce va fi sigilat in prezenta candidatului, plicul urmand a fi deschis 

de catre comisia de concurs in etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor 

stabilite in anuntul de concurs ( etapa eliminatorie ). Cererea de inscriere va fi inregistrata si 

capsata pe plicul sigilat. 

4. Conţinutul dosarului de înscriere: 

    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) 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; 
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    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 certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul 

şi-a schimbat 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) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs. Cuantumul taxei de participare la concurs 

este de 1.900 lei / candidat si se va depune la casieria spitalului 

    o) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe 

documentele depuse la dosarul de înscriere. 

5. Candidatii interesati pot vizita Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon, Braila in data de 09 

decembrie 2019, intre orele 10.00 – 13.00. 

6. Orice persoană poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management 

la adresa de e-mail spbr1@spitalpsihiatriebraila.ro si îşi poate manifesta intenţia de a participa la 

susţinerea publică a proiectului de management, in perioada 16 -19 ianuarie 2020, pana la ora 

12.00. Confirmarea de participare se va transmite în ordinea cronologică a solicitărilor, in limita 

locurilor disponibile pana in data de 19 ianuarie 2020, ora 17.00 pe adresele de mail ale celor 

interesati. 

6.  Bibliografia conţinând legislaţia specifică activităţii Spitalului de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” 

Braila din cuprinsul căreia se vor stabili subiectele pentru proba scrisa, precum si temele pentru  

proiectul de management stabilite de către comisia de concurs se publică împreună cu anunţul de 

concurs.    

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie 

 

Razvan Popescu 
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