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SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ REŞIŢA
scoate la CONCURS funcţia de Director medical

în conformitate cu prevederile ari. 181 din Legea nr, 95/2006 privind reforma tn domeniul s~nătă!ii,
republicată, a Ordinului M.S.P. nr.28412007 privind aprobarea Metodo/ogiei- cadru de organizare
şi oesteşurere a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director
din spitalele publice, cu modificări şi completări ulterioare

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Judetean de Urgenţă Reşiţa, str. Fagăraşutui

nr.18, În perioada 6 martie 2018 -12 martie 2018.
La concurslexamen se pot Inscrie candidaţii care Îndeplinesc, cumufativ, criteriile generale şi

specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:
a) au domiciliul stabil in România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvărşirea unei infractiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau În legătură cu serviciul, care Împiedică înfăptuirea

justiţiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvărşite cu intenţie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei În care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale În vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

a) sunt absolventi de Învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă În domeniul medicină, specializarea medicină;

b) sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime În specialitatea respectivă;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de Înscriere;
b) copie de pe actul de identitate:
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverlnţa care atestă vechimea În gradul profesional sau in specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este
definită prin lege ;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare. eliberată cu cel mult 6

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile

sanitare abilitate;
j} proiectul de specialitate;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă Însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul/examenul cuprinde următoareleprobe de evaluare:
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
e) interviul de selecţie .



Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină În cadrul concursului/examenului
media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finala a fiecărui

candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de
evaluare.
Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, In ordinea descrescătoare a mediilor,
candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza
mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea

egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie .

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia

interviului de selecţie. tn termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de
comisia de soluţionare a contestaţiilor 1n termen de 24 de Ofe de la data depunerii la secretarul
comisiei de concurs/examen.

Inscrierile se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa În perioada 12 februarie
2018 - 26 februarie 2018.

Temele-cadru pentru proiectulJlucrarea de specialitate, biblîografia şi calendarul de
desfăşurare a concursului sunt afisate pe site-ul unitatii www.spitaluljudeteanresita.ro .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Judetean de Urgenţă Reşija, Serviciul
Resurse Umane la tel. 0255/227830.

2



J] M 10 !?I:$i{u, Sir. Făgăraşului. nr.18 r« . 02.15/)27830: 02552278JJ. ;
Cod Fiscaţ: /06/616 OJ55/4()441): 035514()·UIO:
e-mail: '!i.t!Lesi/y(Q)gma/l.cQtt! Fax : 0155/2187(>fI

COD lRAoN R.O16TREZ1815041XXXOO I,N!;Trezoreria MunicIpiuluI Rt!fi{lI
\",,,-.~~enllrr:si/Q.ro

TEME-CADRU
pentru proiectul de specialitate la concursul de ocupare a

funcţiei de DIRECTOR MEDICAL
la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa
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Tema proiectului de specialitate este la alegerea candidatului din următoarea listă de teme:
1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării unităţii sanitare;
2. Evaluarea şi îmbunătăttrea performanţei serviciilor medicale furnizate de unitatea

sanitară

3. Managementul calităţii serviciilor medicale - element prioritar de creştere a
performanţei unităţii sanitare;

4. lmbunătătirea managementul resurselor umane;
5. Strategia managementului tn activitatea de investiţii.

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele
solicitate Intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi

trebuie să fie depus la înscriere,

Model - cadru de grilă generală de evaluare a proiectului de specialttate

1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului - 1 P
2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) - 2 p
3. Identificarea problemelor critice - 0,5 P
4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute - 0.5 dxp
5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema priorîtară identificată/problemele

prioritare identificate - 6 p
a) Scop - 1 P
b) Obiective - 1 P
e) Activităţi - 1 P

- definire (0,25 p)
- tncadrare In timp - grafic Gantt (0.25 p)
• resurse necesare - umane, materiale, financiare (0.25 p)
- responsabilităţi (0,25 p)

d) Rezultate aşteptate -1 p
e) Indicatori - evaluare, monitorizare - 1 P
f) Cunoaşterea legislaţiei relevante - 1 P
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BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcţiei de DIRECTOR MEDICAL

la Spitalul Judetean de Urgenţă Reşiţa

A. DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI

1. LEGE nr, 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*)privind reforma În
domeniul sănătăţii-TllLULVII, TITLUL vm.

2. O.M.S nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,

dezinfecţia şi sterilizarea În unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare
pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, În funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de
evaluare a derulării şi eficienţe i procesului de sterilizare;

3. O.M.S.P. nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din
cadrul spitalului public

4. O.M.S.P. nr.914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare
de funcţionare

5. O.M.S. nr, 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

6. O.M.S. nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţionalăde date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

7. LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (*actoalizată*) drepturilor pacientului
8. O.M.S. nr, 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii

drepturilor pacientului nI. 46/2003
9. O.M.S.P. nr, 1.764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a

spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor,

resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenta medicală de urgenţă şi

îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi În stare critică.

10.0.M.S. nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat"') pentru aprobarea Regulamentului privind
timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

11. HOTĂRÂRE or. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

12. LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 ("'actualizată*) pentru protecţiapersoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

13.0.M.S.P. ur.914J2006(*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care
trebuie să le Îndeplinească un spital În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

14. LEGEA nr, 487 din 11 iulie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) sănătăţii mintale şi a
protecţiei persoanelor cu tulburări psihice



15. O.M.S. nr. 488 din IS aprilie 2016 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii sănătăţii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 48712002

16. ORDINUL Ministerului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 44/5312010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul
asistenţei medicale ambulatorii În vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate .

17. O.M.S.P. or.3912008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.
18.0.M.S. or.37512006 privind Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate

mintală.

19.0.M.S. or. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi

acreditare a spitalelor.
20.0.M.S.P. or.170612007 (*actualizat*) privind conducerea şi organizarea unităţilor şi

cornpartimentelorde primire a urgentelor.
21. ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 (....actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern

managerial al entităţi lor publice;
22. LEGEADr.53/Z003 CODUL MUNCII, ("'*repubHcată**)(*aetualizată*)
23. LEGEA nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
24.0.M.S. nr.1470i2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii,

grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul
sanitar, cu modificările şi completările ulterioare. .

25. H.G. nr.28612011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare În grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

26. O.M.S. nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
sporurilor la salariile de bază, În conformitate cu prevederile notei din anexa nr. un la Legea
cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

27. LEGEA nr.30712006, (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor.(numai Cap.I si
Cap.II -Sectiunea 1 si Sectiunea a 6-a). .

28. LEGEA nr.34612002, (**repubJicată**) privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli
profesionale, cu modificările si completările ulterioare, (numaiCap.I,Cap.V si Cap.VI).

29. LEGEA dialogului social nr.62/2011, (**republicată**)(*actualizată*) (numai Titlul II
Cap.lI Sectiunea a S-a si Titlul VIII Cap.i-V).

30. ORDINUL Ministrului Sănătăţii nr. 320/2007 (*actualizat*), privind aprobarea continutului
Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului
public.

II. DOMENIU: MANAGEMENT SANITAR
1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul Spitalului,

Bucureşti, 2009.

III.Regulamentnl de Organizare şi Funcţionarea Spitalului Judetean de Urgenţă Reşiţa

MANAGER,
Or. Cristina Mihaela B R .0(,6
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