
ROMANIA
JUD. ALBA
SPITALUL DE BOLI CRONICE CIMPENI
STR. CRISAN , NR. 11

TEL . / FAX : 0258 I 7t71.582
E-MAIL : sanatoriultbc@yahoo.com
NR. 2,211/6,/2 ,totf

ANUNT

Spitalului de Bqli Cronice Cimpeni, organizeaza concurs/examen, conform Legii 9512006
actuahzata cat si Ord. MS. 95412017 pentru ocuparea functiei specifice comitetului director -
postul de director medical, norma rntreaga, perioada determinata,

Criterii specifipe:

1. sunt absolvenli de invbtlmdnt universitar de lungd durat6, cu diplomd de licentd sau

echivalentb in domeniul medicind, specializarea medicind;
2, sunt confirmali cef pulin medic specialist;

3, au minimum 5 ani vechime in soecialitatea resnectivd:

Desfasurarea concursului:
Selectia dosarelor de irlscriere;

a) test-grila/lucrare scrisd de verificare a cunogtinfelor din legislalia specific6 postului \\/a ayea

loc in data de 08,01.2018, la ora 10.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Cimpeni;

b) sustinerea proiectului de specialitate pe o temd din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de selecJie.

Dosarul de inscriere se depune la sediul Spitalului de Eloli Cronice Cimpeni - serviciul

R,U,N.O,S panala data de 15,12.2017 ora 15.00

Detalii suplimentare , cat si calendarul de desfasurare al concursului, le puteti obtine pe

site-ul spitalului http://www.spitaluldebolicronicecimpeni.ro/anunturi.html si la Serviciul

Resurse Umane , telefon 0258177 L582.



ROMANIA
JUD. ALBA
SPITALUL DE BOLI CRONICE CIMPENI
STR. CRISAN, NR. 11

TEL . / FAX : 0258 I 1,71:582
E-MAIL : sanatoriultbc@yahoo.com

I. CONDITII DE INSCRIERE SI DESFASURARE A CONCURSULUI /EXAMEI\{ULUI
PENTRU POSTUL DE DIRECTOR MEDICAL

Conform Ord.954l20l7

I. CONDITII DE INSCRIERE
a) au domiciliul stabil in RomAnia;

b) nu au fost condamnali definitiv pentru sdvdrgirea unei infracJiuni contra umanitdtrii,

contra statului ori contra autoritAlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd
infrptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracJiuni sdvdrgite cu

intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcliei, cu excepJia situaJiei in care a

intervenit reabilitarea;

c) au o stare de s[nltate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatdpebaza
adeverinfei medicalb eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate:

d) nu au vdrsta d0 pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

Criterii specifice:

1, sunt absolvenli de inv6jdm6.nt universitar de lunga durat6, cu diplomd de licenld sau

echivalentd in domeniul medicind, specializarea medicind;

2, sunt confirmali cel pufin medic specialist;

3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectivd;

Dosarului de iriscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de inscrierg;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licentd sau de absolvire, dupd caz;

d) copie de pe certifibatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f.; adeverinl a care atostd vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dtpd caz;

g) cazieruljudiciar;
h) declaralia pe proppia rSspundere cd nu a desfdgurat activitAti de polilie politic[, aga cum este

definita prin lege;



i) adeverinta medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de c[tre medicul de familie al candidatului sau de cdtre

unitalile sanitare abi litate ;

j) proiectul de specialitate;

Dosarul de insciiere se depune la sediul Spitalului de Boli Cronice Cimpeni

compartimentul RUNOS de concurs cu cel putin 5 zile lucrdtoare inainte de data susfinerii

concursului.

Candidalii al cdror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel mult24
de ore de la data comuriicdrii rezultatului verificdrii, Contestafia se soluJioneazd in termerL de 24

de ore de Ia data depunerii de c[tre comisia de solulionare a contestafiilor.

II DESFASURAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI CUPRINDE,
URMATOARELE PROBE DE EVALUARE

a) test-grild/lucrare scrisd de verificare a cunogtinfelor din legislalia specificd postului va

avea loc in data de 08,01 .2018, ora 10.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Cimpeni;

b) sustinerea proiectului de specialitate pe o tem6 din domeniul de activitate al pc,stului;

c) interviul de selecfie.

Probele de evahirare se noteazd cu note de la 1 la I 0.

(1) Pentru a fr declarali admigi, candidafii trebuie sd obtrin[ in cadrul concursului/examr:nului

media finald cel pufin 7 ,00, iar la fiecare probd minimum nota 6,00, Media finala a fiecdrui
candidat se calculeazb qu doud zecimale, ca medie aritmeticd a notelor oblinute la probeler de

evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilegte, in ordinea descrescdtoare a nrediilor,

candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidalilor se face peberza

mediei obfinute la testul-grildllucrarea scris[ de verificare a cunogtinlelor, iar la menlinerea

egalitAlii, pebaza notei obfinute la interrriul de seleclie.

(3) Candidalii au dreftul sd conteste rezultatul f-rnal al concursului/examenului, cu excerplia

interviului de selecfie, in termen de24 de ore de la data afigdrii. Contestalia se solulionea',zd de

comisia de solufionare B contestatiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul

comisiei de concurs/examen,

III BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR
MEDICAL

A. Din domeniul LEGISLATIEI:

L Legea n[.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si

completarile ulterioare;

2. HOTARAREA Nr. 16ll,2016 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pacheterlor de

servicii gi a Contractului-cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asis;tenfei

medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de

asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 2016 - 2017.



3, Ord, 196lI39l20I7 privind aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare jn anul
2017 a HotdrArii Guvernului nr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de s;ervicii
gi a Contractului-cadru oare reglementeazd condiliile acorddrii asistenfei
medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de

asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 2016 -2017
4. ordinul 1r. 104312010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

elaboraroa bugetului de venituri gi cheltuieli al spitalului public
5. Legea nr.5312003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Legea nr,.4612003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile

ulterioare

7 , Ordinul M.S. nr. 9f412006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care

trebuie sd le indeplineascd un spital in vederea otrfinerii autoriza{iei sanitare de

funcJionpre

8, ORDINUL lI0ll2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, preve,nire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

9, Ord. M.$. nr.92I12006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director dirLcadrul
spitalului public

10, Ord, M,S, nr,86312004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului
medical al spitalelor

1 1, Ord. 1502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor
Consiliufui etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice

72,Legea185l20r7 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate

B. Din domeniul MANAGEMENTULUI SANITAR:

1 Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar - Managementul
Spitalului - gdidura Publica H,Press, 2006 Bucuresti
2 Nicolescu p ,,Verboncu I - Fundamentele Managementului Organizatiei ( Erlitura
Tribuna Ecohomica 2001) ;

3 Popa I - Management General ( Edidura ASI 2005 )

MEMB CADRU -pentru proiectul de specialitate

L lmbunatqtirea structurii si organizarii spitalului
2, Imbunatatirea managementului resurse umane

3, Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital
4. Analiza qituatiei economic - financiare a spitalului
5. Evaluareb spitalului din punct de vedere al calitatii
6. Strategia managementului in domeniului achizitiilor
7. Strategia managementului in activitatea de investitii
8. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii

activitatii spitalului
9. Controlul infectiilor nosocomiale in spital
l0.Schimbarea profilului unui spital cu perfomante nesatisfacatoare



Candidatii isi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de

concurs, prin publicatia de concurs si il clepun odata cu inscrierea la concurs.
Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve

problemele solicitate inlr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu

fonduri de I4 si trebuie sa fie depuse la inscriere,

Evaluarea si sustinerea proiectului de specialitate se fac in plenul comisiei de

concurs/examen.

V. STRUCTURA PROIECTULU DE MANAGEMT]NT

1. Descrierea situaliei actuale a spitalului
2. Anahza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunitdfi, ameninldri.;
3. Identifi carea problemelor critice
4. Selecfionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii fdcute
5, Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritard identificatd/probl.emele

prioritare i dentifi cate

I Scop;

2 Obiective lndicatori;
3 Activitati; a) definire;

b) incadrarea in timp - graphic Gantt;

c) resurse nece$are umane,material, financiare;
d) responsabilitati

4. Rezultate asteptate

5.Monitoarrzarc - indicatori;
6.Evaluare ; indicatori;



Calendarul concursului

Director medical
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Nr. Crt. Activitd!i Data

1 Publicarea anuntului 06 12,2017

2 Depunerea dosarelor de concurs ale

candidalilor la Serviciul R,U.N.O,S, 9i

verificarea documentelor din dosar.

L5.I2.2017 ora 15.00

3 Selectia dosarelor de cdtre membrii
comisiei de concurs

t8.t2.20L7

4 Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 1_8 12.20t7
5 Depunerea oontestaliilor privind rezultatele

selecliei dosarelor
L9.12.2017

5 Af parqa rezultatului solulionarii
contestatiilor

21.,L2.20L7

7 Test-grila/lucrare scrisa de verificare a

cunostintelor din legislatia specifica
oostu I u i

08,01-,2018 ora10.00

8 Afigarea rrezultatuIui Test-grila/lucrare
scrisa

08,01.2018

LT Sustinerea irroiectului de specialitate pe o
tema din domeniul de activitate al oostului

09.01,2018

L2 Afigarea rezultatului proiectului 09,01.2018
13 lnterviul de selectie 10.01.2018
t4 Afisarea rezultatului interviului de selectie 10.01,2018
15 DePu nerea contestatii lor r1.o1,.201,8

16 Afiparea rezultatului soluliondrii
contestatiilor

L5,01.2018

L7 Afisarea rezultatului final al concursului 15,01,201_8
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