
Avem manageri!
Minerva Boitan, Radu Moldovan, Mihaela Rodica Frunza,  Ovidiu Francu, Alexandru Mihut si Doina
Belei sunt viitorii manageri ai spitalelor din Sibiu. Acestia  au promovat  cu brio toate probele
concursului pentru ocuparea posturilor  organizat in Centrul Regional de la Targu Mures. Interviul de
selectie, ultima proba a examenului  a fost organizata sfarsitul saptamanii trecute. La  concursul pentru
ocuparea posturilor de manager s-au inscris sapte candidati. Nu toti au reusit insa sa treaca cu bine de
primele probe. Primul a iesit din cursa directorul Spitalului municipal Medias Lucica Prisacariu (foto),
care a  obtinut o nota mai mica de 7 la testele grila. Drept urmarea ea fost scoasa din concurs. Cele mai
bune rezultate au fost obtinute de candidatul la functia de manager al Spitalului de Pediatrie, Alexandru
Mihut. Acesta a fost notat cu 8,60 la testele grila si cu 9,75 la proiectul de management si cu 9,40 la
interviul de selectie. Urmatoarea clasata, in ordinea notelor obtinute este Doina Belei cu 9,10. Minerva
Boitan a obtinut  media finala 8,74, Radu Moldovan 8,68 iar Ovidiu Francu 8,36. 
  Pentru conducerea  fiecarui spital din judet s-a inscris cate un singur candidat. Doar pentru ocuparea
functiei de manager la spitalul de Psihiatrie  "Gheorghe Preda"   au fost doi aspiranti. La polul opus s-a 
inscris insa Spitalul din Agnita. Functia nu a starnit interes pentru nici un candidat. Examenele pentru
ocuparea a functiei de manager de spital au dat batai de cap directorilor sibieni. Concursurile de selectie
au inceput in urma cu o saptamana si jumatate. Pentru a putea candida, viitori manageri au fost nevoiti sa
declare daca au colaborat sau nu cu Securitatea inainte de 1989. 
  
  Doi pentru Psihiatrie
  La examen s-au inscris pentru Spitalul Clinic Judetean, Minerva Boitan, pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie, Ovidiu Francu, pentru Spitalul de Pediatrie, Alexandru Mihut, la Spitalul din
Cisnadie, Doina Belei si la Spitalul din Medias, Lucica Prisacariu. Pentru conducerea Spitalului de
Psihiatrie  "Gheorghe Preda"  s-au inscris Radu Moldovan si Mihaela Rodica Frunza. In urma
concursului postul i-a revenit actualului director al Spitalului,Radu Moldovan. Acesta a obtinut nota
finala 8,68 in timp ce Rodica frunza a fost notata cu doar 8,17.
  
  Viitorii manageri ai spitalelor sibiene au fost testati in centrul regional de la Targu Mures alaturi de cei
din Alba, Brasov, Covasna, Harghita si Mures. Studierea dosarelor  s-a facut in perioada 14-16 noiembrie
iar pe 18, candidatii au sustinut un test grila pentru verificarea cunostintelor. In 23 si 24 noiembrie viitorii
manageri au participat la interviul de selectie. Pentru a fi declarati  "admisi“, candidatii trebuiau sa obtina
media finala de cel putin 8.00, iar la fiecare proba de evaluare, minimum nota 7.00. La concursul de
selectie s-au putut inscrie absolventi de invatamant universitar de lunga durata, care au absolvit si cursul
de perfectionare in management sanitar, care au avut cel putin doi ani vechime in posturi cu studii.
Concursul de selectie s-a finalizat, pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea candidatilor in
ordinea descrescatoare a mediilor finale obtinute in urma concursului si cu nominalizarea candidatului
admis pe postul pentru care a concurat. 
  
  Note mici la grile
  La testele grila notele au fost destul de mici. Cel mai bune rezultate le-a obtinut Alexandru Mihut,
candidatul la functia de manager al Spitalului de Pediatrie. Acesta a fost notat cu 8,60. Doina Belei a luat
8,20, Minerva Boitan 8,1 iar Mihaela Frunza 8. Radu Moldovan a obtinut nota 7,20 la testele grila iar
Ovidiu Francu 7,10. Aspirantul la functia de manager al Spitalului Municipal Medias, Lucica Prisacariu,
a  luat doar 6,90 si a fost declarat respins. La proiectul de management rezultatele obtinute de  viitorii
manageri ai spitalelor sibiene au fost mult mai mari. si aici, cea mai mare nota, 9,75, a  fost obtinuta de
Alexandru Mihut si Doina Belei. Radu Moldovan a luat nota 9,50, iar Minerva Boitan si Ovidiu Francu
au fost notati cu 9. Mihale a Frunza a obtinut nota 8.  La interviul de selectie cea mai mare nota a
obtinut-o tot Alexandru Mihut, 9,40. Minerva Boitan a luat 9,12. Radu Moldovan 9,34, Mihaela Frunza
8,51 , Ovidiu Francu 8,98 iar Doina Belei 9,35.
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  Nimeni la Agnita
  Postul de manager al Spitalului Oranesesc Agnita nu a tentat pe nimeni.In aceasta situatie  se mai alfa
alte 26 de spitale din tara, din totalul de 429 de posturi scoase la concurs.Pana la un nou concurs,
managerul spitalului din Agnita va fi numit prin delegatie. Rezultatele finale ale examenului vor fi afisate
in 25 noiembrie. Depunerea contestatiilor si rezolvarea acestora va avea loc in perioada 25 - 27
noiembrie.
  
  Anca MARIN
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