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SPITALUL MUNICIPAL AIUD ORGANIZE IZI,CONCURS
Jn conformitate cu prevederile art.l8l alin (l) si (2) Titlul VII - SPITALE din Legea

nr.95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii si art.2 alin.( l) din OMS 95412017 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului sindtltii publice nr. 28412007 privind aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare qi desfEgurare a concursurilor/ examenelor pentru
ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, Spitalul Municipal
Aiud organizeazd in data de 15.11.2017 ora 10.00 concurs pentru ocuparea functiei
specifice comitetului director de DIRECTOR MEDICAL

CRITERII GENERALE:
1. au domiciliul stabil in Romdnia;
2. nu au fost condamnati definitiv pentru sdvdrgirea unei infractiuni contra umanitdtii, contra
statului ori contra autoritAfi, de serviciu sau in legdtur6 cu serviciul, care impiedicd
inftptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracfiuni s6vdrgite cu
intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcliei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea;
3" au o stare de sdnitate corespunzdtoare postului pentru care candideazL, atestatd"pebaza
adeverinJei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitiilile sanitare abilitate;
4. nu au vdrsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

CRITERII SPECIFICE;
1. sunt absolventi de invdtimdnt universitar de lungi durat6, cu diplomd de licentd sau
echivalentd in domeniul medicind, specializarea medicind;
2. sunt confirmati cel putin medic specialist;
3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectivd;

DOSARUL DE iNSCnfnnn LA CONCURS trebuie sa confini urmltoarele
documente:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licentl sau de absolvire, dupd caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
l) adeverinta care atestd vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupd
caz:
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria rdspundere cd nu a desfbgurat activitdti de poli{ie politicd, a$a cum
este definitd prin lege;
i) adeverint6 medicald care sE ateste starea de s5ndtate corespunzdtoare, eliberati cu cel mult
6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cStre
unitdtile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;

Dosarele de inscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului
Municipal Aiud, str. Spitalului , m.2, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data suslinerii
concursului, respectiv panaladata de 03.11.2017 ora 15.00

Candidalii al cdror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestalie in cel mult24
de ore de la data comunicdrii rezultatului verificirii. Contestatia se solutioneazd in termen



de24 de ore de la data depunerii cdtre comisie.
Concursul/examenul va avea loc la sala de gedinte a Spitalului Municipal Aiud si

cuprinde urmdtoarele probe de evaluare:

Test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostiintelor din tegislafia specifica
- sus{inerea proiectuluiflucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de

activitate al postului
- interviul de selec{ie

Lucrarea scrisa va avea loc in data de 15.11.2017 oral0.00, urm6nd ca data si ora de
sustinere a proiectului de specialitate si interviul de selecfie sa fie comunicate o data cu
rezultatul probei scrise.

Manager
Dr. Popa Bogdan Adrian



B I B L I O G R A F I E
pentru concursul de ocupare a functiei de DIRECTOR MEDICAL

l. Legea nr. 9512006 republicatd, privind reforma in domeniul sAnAtAIii, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare:

r Titlu II - Programele Nalionale de Sdndtate;
. Titlul VII - Spitalele;
' Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea gi functionarea Colegiului Medicilor din Romdnia;
' Titlul XVI - R[spunderea civilI a personalului medical qi a furnizorului de produse gi servicii medicale, sanitare gi

farmaceutice;
2. Legea m 4612003 privind drepturile pacientului gi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul Ministrului
Sanatefi Nr. 1 4 I 0/20 1 6);
3. Legea Nr. 53/2003 Codul Muncii,republicat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
4. HotlrArea Nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului - cadru care reglementeazl
condifiile acorddrii asistentei medicale, a medicamentelor gi dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de
asigurdri de sdndtate pentru anii2016-2017;
S.Ordinul Ministrului Snnitifii gi Preqedintelui C.N.A.S nr.196/13912017 privind aprobareaNormelor
Metodologice de aplicare in anul 2017 aHotdrdrii Guvernului Nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de
servicii gi a Contractului - cadru care reglementeazd conditiile acorddrii asistentei medicale, a medicamentelor gi
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurlri sociale de sdnitate pentru anti20l6-2017;
6. OMS nr. 92ll 2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
7. OMS nr. 863 12004 pentru aprobarea atributiilor qi competenJelor consiliului medical al spitalelor;
8. Ordin Nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei qi a atributiilor consiliului de eticd ce funclioneazdin
cadrul spitalelor;
9. OMS Nr. 91412006 pentru aprobarea normelor privind condiliile ce trebuie sd le indeplineascd un spital in
vederea oblinerii autorizaliei sanitare de functionare, cu complet[rile gi modificdrile ulterioare;
10. OMS nr. l09ll 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer inter-clinic al pacientului critic;
11. OMS Nr. 14061 2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea concursului/examenului pentru
ocuparea funcliei de qef de seclie, gef de laborator sau gef de serviciu din unitdtile sanitare publice, cu
modifi c6rile ulterioare ;
t2. OMS nr. 8701 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc6, orgatizarca gi efectuarea
gdrzilor in unitIlile publice din sectorul sanitar, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
13. OMS 39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
14. Ordin 178212006, privind inregistrarea pi raportarea statistic[ a pacientilor care primesc servicii medicale in
regim de spitalizare continud gi spitalizare de zi, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
15. Ordinul Nr. 1059/2009 privind aprobarea ghidurilor de practicd medicald;
16. Ordinul MS nr.91 9 12006 privind aprobarea Normelor metodologice de inregistrare stocare, prelucrare qi
transmitere a informaliilor legate de activitatea spitalului;
17. Ordinul Ministrului Sin6tafli Publice nr.110112016, privind aprobareaNormelor de supraveghere, prevenire
gi limitarea a infectiilor asociate asistenJei medicale in unit6tile sanitare;
18. Ordinul Nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenJS;
19. 0rdin nr.18212017 privind aprobarea Regulilor de validare acaztxilor spitalizate in regim de spitalizare
continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a caztxilor invalidate pentru care se solicita revalidarea;
20. Ordin nr. 377 12017 privind aprobaiea Normelor tehnice de realizare a programelor na{ionale de sanatate
publica pentru anii 2017 si 201 8.
21. OMS nr.170612007 privind conducerea si organizarea unitdtilor si compartimentelor de primire a urgentelor,
cu modificdrile ulterioare.
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TEME PROIECT /LUCRARE

DIRECTOR MEDICAL

f . iuntxararrREA srRUCTUzur sI oRGANrzAzur spTTALULUI
- evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate
- propuneri de imbunatatire a structurii si organizdrii spitalului

2. GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SPITALULUI
- tipuri de servicii medicale acordate pacientilor
- eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanta

3. II{EINET ATIREA CALITATE SERVICIILoR MEDICALE ACoRDATE IN
SPITAL

- focalizarea pe necesitd[ile I agteptirile pacientului
- acliuni de imbunatatire aingrijirii si serviciilor

4. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA DE
UTILIZARE A SERVICIILOR

- utilizarea rationala a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale
- metode de cregtere a performantei spitalului.

5. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL
- identificarea factorilor de risc
- masuri de prevenire a infecliilor nosocomiale

6. DESFASURAREA ACTIVITATE MEDICALE IN SPITAL PE PRINCIPIUL
COMPETENTEI, EFICIENTEI SI EFICACITATE

- evaluarea activitatii medicale a spitalului
- masuri de eficienta si eficacitate a sistemului de ingrijiri

7. IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICA MEDICALA IN SPITAL
- implicarea echipei medicale
- metode de aplicare a protocoalelor de practica medicala

8. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA
EFICIENTIZARII SPITALULUI

- fundamentareaactivitatilor
- propuneri de eficientizare a costurilor pe seclii
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STRUCTT]RA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
A. Descrierea situaliei actuale a spitalului
B. .Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitdli si ameninldri.
C. Identificarea problemelor critice
D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii ftcute
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) responsabilitdti

4. Rezultate aqteptate
5. Monitorizare - indicatori
6. Evaluare - indicatori


