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Spitalul de Recuperare Borsa, jud.Maramures,organizeaza in data de 15.12.2014
concurs pentru ocuparea functiei de director medical, functie specifica
comitetului director al unitatii:

Concursul va avea loc la ora 10, la sediul Spitalului, str.Floare de Colt nr.1,
in sala de sedinte.
Concursul consta in: proba scrisa, sustinerea proiectului de specialitate si interviu
de selectie.

. La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele
criterii:

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil in Romania;
b) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
c) sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale cu privire la

sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Criterii specifice pentru ocupdrea postului de director medical:
a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de

licenta sau echivalenta in profil medicina;
b) sunt confirmati ca medic specialist sau medic primar;
c) au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist, sau au competenta/atestat

in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de
management spitalicesc;
Dosarele de inscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, pdn[ la data de
02.12.2014 inclusiv, ora 13,00.

. Dosarul de inscriere la concursul, pentru ocuparea postului de mai sus
trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere;



b) copia actului de identitate;
c) copia legalizata a diplomei de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesinal sau in specialitatea

studiilor dupa caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are

cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
h) declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte

de anul 1989;
i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical ( fizic si neuropsihic);
j) copie legahzata a actelor (ceftificate de casatorie, etc.) prin care si-a

schimbat numele, daca este cazul;
k) proiectul/lucrarea de specialitate intocmita de candidat;
1) chitanta de plata a taxei de concurs in cuantum de 400 lei,care se va plati la

caseria spitalului.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Birou RIINOS, te1.0262342120
Bibliografia, temele-cadru pentru proiectul de specialitate, precum si alte

aspecte legate de organizarea concursului vor fi afisate la sediul Spitalului.

Comisia de concurs, in data de 03.12.2014 studiaz6 dosarele depuse 9i
stabilegte pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii < Admis > sau ((
Respins >.

Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza, la sediul institutiei, pe
usa unitatii.

Candida{ii al caror dosar de inscriere a fost respins, au dreptul la contestatie
in cel mult 24 de orc de la comunicarea (afisarea) rezultatului verificarii.
Contesta[ia se rezolvd de cdtre comisia de solulionare a contestaliilor in tetmen de
24 de ore de la data depunerii acesteia la secretarul comisiei de concurs.

Concursul este continuat de catre candidatii al cdror dosar a fost declarat
admis .
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TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE
ce necesita a fi intocmit de catre candidatii la ocuparea postului
de director medical din cadrul Spitalului de Recuperare Borsa

1. Imbunitilirea structurii si organizarii spitalului
a) Analiza circuitelor func{ionale;
b) Analiza structurii pe seclii (clinice, paraclinice, administrative etc);
c) Evalurea relaliei dintre structurile spitalului qi serviciile fumizate;
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenlii diagnostice si terapeutice
e) Propuneri de imbunltilire a structurii qi organizirii spitalului.

2. Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare
a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului (urgenta,
spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc);
b) Transformarea intr-un centru multifunclional de tip ambulatoriu;
c) Transformarea intr-un centru medico-social;
d) Privatizarea unor seclii din cadrul spitalului.

3. Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital
a) Analiza activitilii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii fumizate;
b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii fumizate (codificare, colectare,
transmitere, validare);
c) Imbun[tdlirea capacitdlii de rdspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
d) Propuneri de imbundtdlire a performanlei spitalului pe baza analizei activiteli clinice.

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii
a) Calitatea serviciilor;
b) Calitatea datelor raportate;
c) Calitatea personalului;
d) Satisfactia pacientilor.

5. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii
activitatii spitalului
a) Fundamentarea activitedlor;
b) Determinarea cheltuielilor pe seclii gi tipuri de cheltuieli;
c) Indicatori de eficien![ determina]i pe baza veniturilor qi cheltuielilor spitalului

Candida,tii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care
vizeaza spitalul (matim 8- I 0 pagini,tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de l4).



. Structura proiectului de managem€nt

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului:
1. Caracteristici relevante ale populaliei deservite;
2. Structura unitdfii;
3. Resurse umane;
4. Activitatea spitalului;
5. Situalia dotdrii;
6. Situa{ia financiard.

B. Analiza de situalie:
1. Principalele probleme ale unitelii;
2. Analiza SWOT a spitalului: pmcte forte, puncte slabe, opornrnitati qi ameninldri;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii Ihcute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritard identificatd:
1. Scop;
2. Obiective;
3. Activitdli:
a) definire;
b) incadrare in timp -grafic Gantt;
c) resurse necesare- umane, materiale, financiare;
d) responsabilitdti;
4. Rezultate a$teptate;
5. Monitorizare;
6. Evaluare.
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GRILA DE PUNGTARE
A PROIECTULUI DE SPECIALITATE

Ce va fi intocmit de catre candidatii la ocuparea postului
de director medical din cadrul Spitalului de Recuperare Borsa

MANA

Criterii de evaluare Grila de
punctare

l Forma de prezentare a proiectului
- respectarea indicaliilor de fonturi de 14 la un rand
- respeciarea numarului de pagini : 8-10 pagini

l punct
0,5 puncte
0,5 puncte

2. Descrierea situatiei actuale a soitalului
2 puncte

3. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte
slabe,

oportunit6ti gi ameninteri

1,5 puncte

4. Identificarea problemelor critice
0,5 puncte

5. Selecrionarea unei probleme pdoritare cu
motivarea alegerii

fEcute

0,5 puncte

6. Dezvoltarea planului de management pentru
problema prioritard

identificat6:
- scop

- obiective - indicatori
- Activitefi:
a. definire

b. incadrare in timp - grafic Gantt
c. resurse necesare - umane, materiale,

financiare
d. responsabil iteti

- Rezultate atteptate

- Monitorizare - indicatori

- Evaluare indicatori

0,5 puncte
0,5 puncte

0,5 puncte
0,75 puncte
0,75 puncte

0,5 puncte

0,5 puncte

0,25 puncte

b,25 puncte

EC.POP
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Bibliografia pentru concursul organizat in vederea ocupirii
funcJiei de DIRECTOR MEDICAL din cadrul Spitalului de Recuperare Borqa

A. Din domeniul legisla{iei

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sdnitdlii, (M.Of. nr. 312 din 28 aprilie 2006), cu
modifi cdri le gi completdrile ulterjoarel

2. Ordin MS/CNAS nr. 619136012014, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul
2014 a Hotdririi Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-
cadru care reglementeazd condiliile acordirii asisten{ei medicale in cadd sistemului de asigurdri
sociale de sandtate pentru anii 2014-2015, (M.Of. nr. 403 din 30 mai 2014), cu modificdrile 9i
completirile ulterioare;

3. Legea nr. 346 I 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca Ei boli profesionale, republicati
in M.Of. nr. 251 din 8 aprilie 2014

4. Legea nr. 53 I 2003 Codul muncii, republicati in M.Of. nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificirile 9i
completirile ulterioare;

5. OMS nr. 914 / 2006, pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie s[ le
indeplineasc6 un spital in vederea oblinerii autorizaliei sanitare de funclionare (M.Of. nr. 695 din l5
august 2006);

6. OMS nr. 916 I 2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire qi control al infecliilor
nosocomiale in unitefile sanitare (M.Of. nr. 759 din 6 septembrie 2006);

7. HG nr. 497 I 2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare gi deslbgurare a concursului 9i a
examenului pentru ocuparea posturilor vacante ti temporar vacante, precum qi stabilirea criteriilor de
evaluare a performanlelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului
contractual din sistemul sanitar (M.Of. nr. 419 din 23 iunie 2010);

8. OMS nr. 921 I 2006, pentru stabilirea atribuliilor comitetului director din cadrul spitalului public
(M.Of. nr. 673 din 4 august 2006);

9. Ordin MS/CNAS nr. 1.782157612006, privind inregistrarea gi raportarea statisticd a pacienlilor care
primesc servicii medicale in regim de spitalizare continud 9i spitalizare de zi (M.Of. nr. 14 din 9
ianuarie 2007), cu modificdrile gi completirile ulterioare;

l0.Ordin nr.87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si
efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar ((M.Of. nr. 671 din 26 luJie 2004), cu
modifi cdrile Ei completdrile ulterioare:

I LOrdin CNAS nr.463 I 2014, privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim
de spitalizare continue $i de zi, precum gi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care
se soliciti revalidarea (M.Of. nr.488 din I iulie 2014);

12.Legeanr.500 I 2002 privind finanlele publice (M.Of. nr. 597 din l3 august 2002), cu modificSrile
gi completirile ulterioare;

13. OMFP nr. 1.792 I 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanlarea qi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum qi organizarea, evidenta gi raportarea



angajamentelor bugetare $i legale (M.Of. nr. 37 din 23 ianuarie 2003), cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

14. OMS nr. 1.043 / 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de
venituri qi cheltuieli al spitalului public (M.Of. nr. 529 din 29 iulie 2010), cu modificdrile gi
completirile ulterioare;

15. OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor de concesiune
de lucr[ri publice qi a contractelor de concesiune de servicii (M.Of. nr. 418 din 15 mai 2006), cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare:

16. HG nr. 925 I 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizilie publica din Ordonanta de urqenta a Guvemului nr. 3412006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucr[ri publice gi a contractelor de
concesiune de servicii (M.Of. nr. 625 din 20 iulie 2006), cu modificirile gi completirile ulterioare;

B. Din domeniul managementului sanitar

1. Niculescu O., Verboncu I. - ,,Fundamentele Managementului Organizaliei", Editura Tribuna
Economicd. 2001:

2. Popa I. - ,,Managementul general", Editura ASE, 2005;
3. $coala Nalionali de Sinitate Publicd qi Management Sanitar - ,,Managementul Spitalului",

Editura Public H Press, Bucuresti;
4. Popa I. - ,,Management Strategic", Editura Economic6, 2005.


