SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES
NR. 1064 t21,02.2018
ANUNT
Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, anunta organizarea in data de 21.03,2018,

ORA 10,00

la sediul spitalului, a

concursului pentru ocuparea functiilor SpECIFICE:

COMITETULUI DIRECTOR respectiv DIRECTOR MEDICAL la Spitalul Municipal de Urgentil
Caransebes.

Critgriile qgnerale de participare conform OMSP nr. 28412007. cu modificarite $i
completarile u lterioare su nt urmatoarele:
a) candidatii au domiciliul in Romania.
b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatie in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe bazzt
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare

Criteriile specifice su nt urmatoarele:
universitar de lunga durata,
echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina
- sunt confirmati cel putin medic specialist
- au minim 5 ani vechime in specialitatea respectiva

- sunt absolventi de invatamant

cu diploma de licenta saru

Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
lucrare scrisa/test grila de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului
sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului

-

interviul de selectie

Dosarul de concurs cuprinde:

a. Cererea de inscriere
b. Copie de pe actul de identitate
c. Copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz
d. Copie de pe certificatul de medic specialist
e. Curriculum vitae
f. Adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa
caz
g Cazieruljudiciar
h. Declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa curTl
este definita prin lege
i, Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzaloare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau del
catre unitatile sanitare abilitate
Proiectul de specialitate
Copiile de pe actele ce se depun la dosarul de concurs se prezinta insotite de
documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul
comisiei de concurs

j.

In vederea participarii la concurs, pana in data de 13.03.2018 ora 14.00 canrdidatii pentru

functia de director medical, depun dosarul la biroul RUNOS, de unde pot obtinet si alte date
suplimentare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator
13.03.2018, ora 14,00 - termenul limita pentru depunerea dosarelor
21.03.2018, ora 10,00 - proba scrisa cuprinzand lucrarea scrisa de verificerre a
cunostintelor din legislatia specifica postului
ora 15,00 - afisarea rezultatelor la proba scrisa
- depunderea contestatiilor la proba scrisa
22.03.2018 - solutionarea contestatiilor la proba scrisa
23.03.2018, ora 10 - sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din drcmeniul de
activitate al postului + interviul de selectie
-afisarea rezultatelor finale
Lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor se desfasoara pe durata de cel mult 3 ore
Proiectul trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate in
maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sar fie depus la
inscriere.
Pentru a fi declarati admisi, canidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului media
finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecaruri candidat se
calculeaza cu 2 zecimale ca media aritmetica a notelor obtinuta la probele de evaluare.
Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul unitatii cu 3 zile inerinte de data
concursului. Candidatii pot depune contestatie in cel mult 24h de la data comunicarii rezultatului
verificarii. Taxa de concurs este de 800 lei/candidat si se achita la caseria unitatii.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartiment Resurse Umane, str. Piata
21 decembrie 1989, nr.2, Caransebes, tel. 0255/511423 interior 116.
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MANAGER INTERIMAR.
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BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL
PENTRU OCUPAREA FIUNCI'IE-I
DE DIRECTOR MEDICAL
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI
1. Legea 9512006

privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile
si completarile ulterio,ar,e_
TITLUL VII, TITLUL VIII
2' ordinul 92112006 pentru stabilirea atributiilor comitetului
director din cadrul spitalului public
3' ordinul Ministerului sanatatii nr. 87112016 pentru
aprobarea procedurilor,

stanclardelor si
metodologiei de evaluare si acreditare aspitalelor
4' ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr; 176412006
privind aprobarea criteriilor de clasificare a
spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale
din puictul de vedere al competentelor, resurselor
materiale si umane si al capacitatii lor de a
asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile
medicale definitive pacientilor aflati in stare critica,
cu modificarile si completarile ulterioare.
5' ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. n0e2o07
privind conducerea si organizarea unitatil.r
sanitare si compartimentelor de primire a urgentelor.u
,i .o-pi"i*ile ulterioare
6' ordinul Ministerului Sanatatii nr. 87012.004 pentru -odificarile
aprobarea Regulamentului privind timp'l de
munca, organizatea si efectuarea garzilor in uniiatile
putli.r din sec-torul sanitar, cu moclificarile si
completarile ulterioare
7' ordinul Ministerului Sanatatii nr. 32312011 privind
aprobarea metodologiei si a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie
de competenta, cu modificarile si c.mpletar:ile
ulterioare
8'ordinul Ministerului Sanatatii nr' 110112016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a inf'ectiilor asociate asistentei
medicale in unitatile sanitare
9' ordinul Ministerului Sanatatii nr' 32012007 privind
aprobarea continutului contractului de
administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului
medical din cadrul spitalului public, cll
modificarile si completarile ulterioare
l0' Legea 5312003 CODUL MLINCII, cu modificarile si completarile
ulterioare
I l' ordinul Ministerului Sanatatii Publice_nr. 91412006
pentru aprobarea normelor privind conditiil<:
pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in
vederea obiinerii aitorizatieisanitare de functionare
12' Legearv,4612003 drepturile pacientului, cu modificarile
si completarile ulterioare
13.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 141012016 privind aprobarea
Normelor de aplicare a Lerrii

14'Hotarare nr' 3412015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modalitatea de utilizare si
completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului
15" Legea nr' 67712001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date

16' ordinul Ministerului sanatatii nr'
.172612012
gestionarea deseurilor rezultate din activitati

pentru aprobarea Normelor tehnice privi'd
medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru
bazanationala de date privind deseurile rezultatedin
activitati medicale

17. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
sJratarca, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si
inteqpretare pentru
testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomanderte
pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinrfectantelor
chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si
eficientei procesului de sterilizare

B. DIN DOMENIUL SANATATII PUBLICE SI MANAGEMENTULUI SANITAIT

1. Scoala Nationala de

Sanatate Publica si Management, Managementul spitalului, Ect. Public H

Press,2006, Bucwesti

2. Cristian Vladescu, Sanatate Publica si Management Sanitar, Cartea Universitara,
2004
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TEME CADRU PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE PENTRU OCUPII\RIIA
POSTULUI DE DIRECTOR MEDIC,{L
Candidatii aleg una din urmatoarele teme:
1

. Imbunatatirea structurii si organi

2.
3.
4.
5.

zarl unrtatii sanitare
Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de unitatea sanitara
Evaluarea unitatii sanitare din punct de vedere al calitatii
Evaluarea unitatii sanitare pe baza indicatorilor de performanta de r.rtilizare a serviciilor
Imbunat altea managementului resurselor umane

Proiectul de specialitate trebuie sa fie realrzat individual de catre candidat, sa rezolve problemele
solicitate intr-un volum de maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de .[4, conform
slructurii propuse mai jos:
STRUCTURA PROIECTT]LUI DE MANAGEMENT

l.

Descrierea situatiei actuale a spitalului

2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari
3. ldentificarea problemelor critice
4. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute
5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata
a) Scop

b) Obiective
c)

Activitati

-definire
- incadrare in timp - grafic Gantt
- resurse necesare - umane, materiale, financiare
- responsabilitati
d) Rezultate asteptate
e) Monitorizare - indicatori
f) Evaluare - indicatori

MANAGER INTERIMAR,
Farm. Popovici Mihaela Adina Giorgiana

