ROMANIA
JUD. ALBA
SPITALUL D
STR. CRIS,A,N

BOLI CRONICE CIMPENI
NR. I1

TEL"/FAX:

s8 t77r.582

E-MAIL

; sana

ANUNT

Spitalul i de Boli Cronice Cimpeni, organizeaza concurs/examen, conform Legii 951200$
actualizata cat i Ord. M.S. 95412017 pentru ocuparea functiei specifice comitetului director
postul de direct medipal, norma intreaga , perioada determinata'
pecifice:

i de invafdmdnt universitar de lung6 durat6, cu diplomd de licenfl

1. sunt absol

sau

menirll medicinS, specializarea medicind;
afi cel pu{in medic specialist;
2. sunt con
3. au minimu I! ani vechime in specialitatea respectivd;

echivalentd in

rea doncursului:
de irrscriere;

Selectia dosarel

rare scrisd de velificare a cunogtinlelor din legislalia specificd postului va avea
loc in data de 2 .11.2017, ora 10.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Cimpeni;
iectUlui de specialitate pe o temd din domeniul de activitate aI postulLli;
b) susfinerea
seleclie.
c) interviul
Dosaru de insbriere se depune la sediut Spitalului de Boli Cronice Cimpeni- sr:rviciul
a) test-grila/l

R.U.N.O.S pa
Detalii
site-ul spitalul
Resurse Um

de 10.11.2017 ora 15.00
plirndntare , cat si calendarul de desfasurare al concursului, [e puteti obtine pe
si la Serviciul

r la data

,

telefon 0258177 1.582.

ROMANIA
JUD. ALBA
SPITALUL D BIOI,I CRONICE CIMPENI
STR. CRISAN N]R. nl

TEL"/FAX:

17Tr.582

E-MAIL

I

:

I. CONDITII

hoo.com

E INSCRIERE SI DESFASURARE A CONCURSULUI /EXAMEI\IULUI

PENTRU POSTUL DE DIRECTOR MEDICAL
Conform Ord.95412017

I.

ITII DE INSCRIERE

CO

iliul stabil in RomAnia;

a) au dom

b) nu au
condamnati definitiv pentru sdvArgirea unei infiac!iuni contra umanit6gii,
contra statul i ori contra autoritdtii, de serviciu sau in leg[turd cu serviciul, care impie:dicd
infrptuirea j i1iei, de fals ori aunor fapte de corupfie sau aunei infracliuni sdvArgite cu
intenfie, ca i-ar faoe incompatibili cu exercitarea funcliei, cu excep!ia situaliei in care a
b ilitarea:
intervenit
de sdrrdtate corespunzbtoare postului pentru care candideazd, atestatd pte baza
c)auos
edicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
adeverinlei
de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.
d)nuauv

Criterii
n{i de inv[{[mdnt universitar de lungd duratd, cu diplomd de licenfd sau
eniul medicind, special izarca medicind;
echivalentd in
2" sunt confir a{i cel pulin medic specialist;
3. au minimu 5 ani vechime in specialitatea respectivd;
Dosarul i cle inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. sunt absol

a) cererea de

b) copie de
c) copie de
d) copie de
e) curriculunr
f) adeverinla
g) cazierulju
h) declaratia
definitd prin le

actul de identitate;
diplonla de licen![ sau de absolvire, dupd caz;
certifi qatLll de nredic specialist;
arr: atestd vechimea

in gradul profesional

sau

in specialitatea studiilor,

dutpd caz;

lclarl
e propria rdspundere cE nu a desfrgurat activitdfi de politrie politicd, aga c;uln este
)

i) adeverinfa edicala care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, elibeLata cu cel rnLrlt 6
luni anterior de l[rii concursului de cdtre medicul de farnilie al candidatului sau de cdtre
unitSlile sanitare
j) proiectul de
Dosarul
inscriere se depune la sediul Spitalului de Boli Cronice Cirnpenr
compartimentul UNOS de concurs cu cel pulin 5 zile lucrdtoare inainte de data suslinerii
concursului.
CandidaJ

ial cdror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestalie in cel mult24
unic[rii rezultatului verificdrii. Contestafia se solutioneazdin terrner:r
ii de cdtre comisia de solulionare a contesta{iilor.

de ore de la data
de ore de la data

de 24

II DES ASI]RAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI CUPRINDE
URMATOARE E PROBE DE EVATUARE:
a) testavea loc in data

b) sus{in
c) intervi
Probele
(1) Pentru a fi
media finald cel
candidat se ca

ldllucrare scrisd de verificare a cunogtinlelor din legislatia specificd postului va
e 20.1 \.2017 , ora I 0.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Cinrpeni;
prpiectului de specialitate pe o temd din donreniul de activitate al postului;
I de selectie.
evaluare se noteazd cu note de la 1 la 10,
declarafi admigi, candidalii trebuie sd obfind in cadrul concursului/examenului
fin 7;00, iar la fiecare probd minimum nota 6,00. Media finald a fiecdrr.ri
leazd ov doud zecimale, ca medie aritmeticd a notelor ob{inute la probele de

evaluare"

(2)Pebaza
candidatul admi
mediei obtinute
egalitdlii, pe
(3) Candidatii
interviului de se
comisia de solu{
comisiei de co

III BIB

iilor finale, comisia de concurs stabilegte, in ordinea descrescdtoare a nrediilor]
la concurs. La medii finale egale, departajarea candidalilor se f'ace pebaza
a testuf -grild.llucrarea scrisd de verificare a cunogtinfelor, iar la men!ineroa

notei pblinute la interviul de selec{ie"
au dreptul s6 conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excep{ia
ie, in termen de24 de ore de la data afigarii. Contesta!ia se solr.rfionea'.zd de
onare a contesta{iilor in termen de24 de ore de la data depunerii la secretarul

CIGRAFIA PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR

MEDICAL

A. Din

nneniirl LEGISLATIEI:
g<:au.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si
m

pletarile

u

lterioare;

OTARAREA Nr, 16112016 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachete:lor de
icii $i a Contractului-cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asis;tenJei
icalq, a medicamentglor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sisternului de
islrrdri sociale de sdnitate pentru anii 2016 - 2017
.

. 196)1I3912017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare lin anul
7'l aHotdrdrii Guvernului nr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de r;ervicii
a Contractu I Lri-cadru care reg lem enteazd cond

4.

5.
6.

i1i i le

acord ari i as i stenlei

edicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, in cadrLrl sisternulLri de
gurdri sociale de sdn[tate pentru anii 2016 -2017
inul nr. 104312010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
rqa bugetului de venituri gi cheltuieli al spitalului public

n!.

Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
ge:anr,.4612003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si cornpletarile

gea

5312003

-

terioare
7.

rdinul M.S. nr. 91412006 pentru aprobarea normolor privind condiliile pi: care
ie sd le indeplineasga un spital in vederea oblinerii autorizaliei sanitare de
lonare

RDINUL lrcl,12016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevr;nire si
itarc a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
M.S. nr.92112006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul
italului public
rd, M.S, nr.86312004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului
edical al spitalelor
rd. 1502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor
onsiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice
18512017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate
.

t2.

B. Din
IS
Spi

2Ni

eniul MANAGEMENTUI,UI SANITAR:
la Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar
lului- edidura Publica H.Press. 2006 Bucuresti
ft:scu O ,,Verboncu I

-

-

Managemenlul

Fundarnentele Managementului Orgarrizatiei ( Eiditura

Trib na Economica 2001) ;
3Po I - $anagement General ( Edidura ASI 2005 )

EME CADRU -pentru proiectul de specialitate
bunatatirea structurii si organizarii spitalului
bunatjatirea managementului resurse umane
valuaroa serviciilor de sanatate furnizate de spital

financiare a spitalului
valuarpa spitalului din punct de vedere al calitatii
trategia managementului in domeniului achizitiilor
trategip managementului in activitatea de investifii
undamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii
iza situatiei economic

ivitatii spitalului

-

Candida i isi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de
concurs, prin pu licatia de concurs si il deoun odata cu inscrierea la concurs.
de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve
problemele soli tate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu
fonduri de 14 si
uie sa fie depuse la inscriere.
si sustinerea proiectului de specialitate se fac in plenul comisiei de
concurs/examen

C'TURA PROIECTULUI DB MANAGEMENT
1" Descrierea

2" AnalizaS

urafiei actuale a spitalului

O'f a qpitalului (punctetari, puncte slabe, oportunitdli, ameninfdri)

3.Identifi

problBmelor critice
4. Selecli
unei probleme/unor problerne prioritare, cu motivarea alegerii fdcute
5. Dezvoltare ploieQtului de management pentru problema prioritar[ identificatdiproblemele
prioritare identi

I
ective indicatori;
3A ivitati; a) definire;
b) incadrarea in timp - graphie Gantt;
c) resurse necesare umane,material, fi nanciare;
d) responsabilitati
Itate
4.R
asteptate
5.M itoariLar e - indicatori I
6.Ev luare indicatori;
2

Calendarul concursului
Director medical

Activitd!i

Nr" Crt.
L

2

D

Data

25.rO.20L7
IO.II.ZOI7 ora15,O0

Publicarea anuntulu'
)punerea dosarelor de concurs ale

ndidatilor la Serviciul R,U,N.O.S. 9i
rificarea documentelor din dosar.
S leclia dosarelor de cdtre membrii
comisiei de concurs
Af area rezultatelor selectiei dosarelor
Depu erea Contestaliilor privind rezultatele
selectiei dosarelor
Afigarela rezultatul ui sol uliond rii
co ntestatiilor
Te ;t-grila/lucrare scrisa de verificare a
c rnostirdtelor din legislatia specifica
ci

3
4
5
5
7

t4.L1".2017
L5.1.1..2OL7 ora 15.00

L6.I1".2OL7 ora 15.00
L7.1"1.2OI7 ora 15,00

201-t.2ot7 ora 10.00

postul ui
8

20.L1,.20I7 ora 1"5.00

Af garea rezultatului Testrgrila/lucrare
scrisa

LL

Sust

temi
L2
13

L4

Afis

15
15
L7
18

Af

2L1-L2O17 ora 1"0.00

nerea proiectului de specialitate pe o
din domeniul de activitate al postului
Afi5area rezultatului proiectului
lnterviul de selectie
rea rezultatului interviul u de selectie
Depunerea contestaliilor
Afigarqa rezultatului solu{iondrii
co ntestati i lor
area rezultatului final al concursului
Numirea pe funclie

21.I1..2OL7 ora 15.00
22J.1*2017 ora 10.00
22.1,L2OI7 ora 15.00
23.II.2OI7 ora l-5.00
24.1-t.20L7 ora 15,00

27J"1.20L7 ora 15,00
29.tL.20L7

n

