C.J.ALBA
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
Nr. 20803/ 05.11.2014
ANUNT
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD,
ORGANIZEAZA
CONCURS
In conformitate cu prevederile art.183 alin(1) si (2) Titlul VII – SPITALE din
Legea nr.95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii si art.2 alin.(1) din OMS
nr.284/2007- privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din
spitalele publice, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizeaza in data de 27.11.2014
Ora 10,00 concurs pentru ocuparea functiei specifice comitetului director:
-

DIRECTOR MEDICAL

Concursul se va desfasura potrivit Metodologiei de organizare si desfasurare a
concursului/examenului pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director al
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud aprobat prin decizia nr. 31/05.05.2014 emisa de
managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
La concurs se pot inscrie candidati care indeplinesc cumulativ criteriile generale si
specifice.
CRITERII GENERALE:
- cu domiciliul stabil in Romania
- nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala
- sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)
- nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
CRITERII SPECIFICE;
- sunt absolventi de invatamint universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau
echivalenta in profil medicina
- sunt confirmati ca medic specialist sau primar
- au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist
DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS trebuie sa contina urmatoarele
documente:
a) cererea de inscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz
d) curriculum vitae
e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor,
dupa caz
f) cazier judiciar

g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta calitatea de doctor in stiinte
medicale, cadru didactic universitar de predare, efectuarea unor specializari, cursuri,
stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza.
h) declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a
inceput urmarirea penala asupra sa.
i) declaratia pe proprie raspundere privind colaborarea cu securitatea inainte de 1989
j) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic.
k) Proiectul de specialitate realizat de candidat (sigilat) intocmit conform temei cadru si
structurii date
Dosarele de inscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs din cadrul biroului
Resurse Umane al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str.Ecaterina Varga, nr.6, pana
la data de 20.11.2014 ora 15,00.
Sustinerea probelor de concurs vor avea loc la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, str.Ecaterina Varga, nr.6
Lucrarea scrisa va avea loc in data de 27.11.2014 ora 10,00, urmand ca sustinerea
proiectului de specialitate si interviul de selectie sa aiba loc in termen de maxim 5
zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
a. Pentru postul de Director Medical
- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si
completarile ulterioare (Titlul I,VII,XII,XV)
- Ordinul nr.619/360/05/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare in
anul 2014 a Contractului-Cadru pentru anii 2014-2015.
- Ordin MS nr.870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar.
- Ordin MS nr.921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din
cadrul spitalului public.
- Legea Finantelor Publice nr.500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
- OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice cu modificarile si
completarile ulterioare: Hotarirea Guvernului nr.925/2006.
- Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul
Spitalului, editura Public H.Press,2006, Bucuresti.
- Ordin MS nr.919/27.07.2006 privind aprobarea normelor metodologice de
inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea
spitalului.
- Ordin MS nr.914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare.
- Legea nr.53/2003 Codul Muncii
- Ordinul MS 916/2006 privind infectiile nosocomiale
- Legea nr.346/2002 privind accidentele de munca si bolile profesionale cu
modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare.
- HG nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

TEME PROPUSE PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE:
Director medical
1.Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului;
a) analiza circuitelor functionale;
b) analiza structurii pe sectii;
c) evaluarea raportului dintre structura spitalului si serviciile furnizate;
d) propuneri de imbunatatire a structurii organizatorice a spitalului;
2.Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital
a) analiza activitatii clinice a spitalului pe tipuri de servicii;
b) analiza fluxurilor de date clinice pe tipuri de servicii furnizate ( codificare,
colectare, transmitere, validare);
c) imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
d) propuneri de imbunatatire a performantelor spitalului pe baza analizei
activitatii clinice.
Candidatii vor alege una din temele de mai sus si vor dezvolta un proiect care
vizeaza Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, care sa contina 10-14 pagini la fonturi de 14
in arial la un rand, conform structurii propuse mai jos.
STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
A. Descrierea situatiei actuale a spitalului
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si
amenintari.
C. Identificarea problemelor critice
D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata:
1. Scop:
2. Obiective – indicatori
3. Activitati: a) definire
b) incadrare in timp: grafic Gantt
c) resurse necesare – umane, materiale, financiare
d) responsabilitati
4. Rezultate asteptate
5. Monitorizare - indicatori
6. Evaluare – indicatori
ETAPELE CONCURSULUI: Concursul se desfasoara in doua etap, astfel:
(1) etapa de verificare a indeplinirii de catre candidate a conditiilor stabilite in anuntul de
concurs, etapa eliminatore;
(2) etapa de sustinere a probelor de evaluare si anume:
- test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica
postului in data de 27.11.2014, ora 10,00 la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie
- sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate
al postului in termen de max 5 zile lucratoare de la sustinerea lucrarii scrise;

- interviul de selectie in termen de max 5 zile lucratoare de la data sustinerii proiectului
Data, ora si locul sustinerii proiectului de specialitate si a interviului de selectie vor fi
anuntate odata cu rezultatul final al probei anterioare
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii din str. Ecaterina Varga, nr.6
Comp. RUONS sau la telefon 0258/861306, 861165.
Metodologia de concurs se va afisa pe site-ul http://www.sanatoriltbcaiud.ro impreuna cu
prezentul anunt.
Datele necesare intocmirii proiectului, se vor obtine de pe site-ul spitalului
http://www.sanatoriltbcaiud.ro
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Vultur Vasile

