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MANAGERUL SANATORIULUI DE PNEUMOFTTZTOLOGIE BRAD

ft
SANATORIUL

in conformitate cu prevederile Legii nr.9512006 pnvind reforma ln domeniul sen[t[tii,cu
modificlrile gi completlrile ulterioare gi a Ordinului w.28412007 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului
director din spitalele publice:

- duratl determinattr

La concurs/examen se pot inscrie candidalii care lndeplinesc, cumulativ, criteriile generale

gi

specifice.

Criteriile generale sunt urmtrtoarele:
a) au domiciliul stabil in Rominia;
b) nu au fost condamnati definitiv pentru s[v6rqirea unei infracliuni contra umanit6fii, contra
statului ori contra autorit[tii, de serviciu sau in leg[turtr cu serviciul, care impiedicd infEptuirea justiliei,
de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infractiuni s[v6rgite cu intenfie, care i-ar face incompatibili
cu exercitarea func1iei, cu exceplia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sln[tate corespunztrtoare postului pentru care candideazd, atestatl pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitifile sanitare abilitate;
d) nu au vdrsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.
Criteriile specifice sunt urmltoarele:
-sunt absolvenfi de invfiim6nt universitar de lungit duratil, cu diplom[ de licenltr sau echivalentI in
domeniul medicini, specializarea medicin[;
- sunt confirmafi cel pufin medic specialist;
- au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiv[;

Dosarul de inscriere trebuie si cuprindtr urmtrtoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenltr sau de absolvire, dupilcaz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinla care atesti vechimea ln gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dtpd'caz;
g) cazierul judiciar;

h)declaratia pe propria rispundere cI nu a desf66urat activititi de politie politicS, a$a cum este
definitl prin lege;
i) adeverinli medicall care s![ ateste starea de s[nltate corespunzltoare, eliberat[ cu cel mult 6 luni
anterior derullrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de c[tre unittrfile

j)
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scoate la concurs

fun4ia de DIRECTOR MEDICAL

DT'

PNEUIIOFTIZIOLOGIE

sanitare abilitate;

proiectul de specialitate;

k) chitanta de plat[ a taxei de participare la concurs.
Cuantumul taxei de participare la concurs este de 150 lei gi se depune la caseria unitetii.
Dosarul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel putin 5 zile lucrltoare lnainte
data
sustinerii concursului.
de
Copiile de pe actele prevlzute mai sus se prezintl lnsofite de documentele originale, caxe se certificl
pentru conformitate cu originalul de cltre secretarul comisiei de concurs.
Candidafii al c[ror dosar de lnscriere a fost respins pot depune contestafie ln cel mult 24 de ore de la
data comuniclrii rezultatului verificdrii. Contestalia se solulioneazdin termen de24 de ore de la data
depunerii de cltre comisia de solutionare a contestafiilor.
Proiectul de specialitate trebuie sI fie realizat individual de c[tre candidat, str rezolve problemele
solicitate intr-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 la un
rdnd qi trebuie s[ fie depus la lnscriere.

Concursul/examenul se va desftlgura la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie, str. M[gura nr.25,
localitatea Brad, jud. Hunedoara in data de: L4.05.2021. ora 09@ qi cuprinde urmlltoarele probe de
evaluare:
a) test-grildflucrare scris[ de verificare a cunoqtintelor din legislalia specific[ postului;
b) sustinerea proiectului de specialitate pe o temi din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecfie.

fi

declarali admigi, candidafii trebuie s[ obtini in cadrul concursului/examenului media
fiecare probl minimum nota 6,00. Media finalI a fieclrui candidat se
calculeazd cu dou[ zecimale, ca medie aritmeticd a notelor obfinute la probele de evaluare.
Candidafii au dreptul s[ conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excep]ia interviului
de selectie, in termen de 24 de ore de la data afiglrii. Contestatia se solutioneazd de comisia de
solufionare a contestafiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de
Pentru a

finall cel putin 7,00, iar la

concurs/examen.

Bibliografia de concurs gi temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, sunt publicate pe siteul gi la sediul uniti{ii. Relatii suplimentare latel:0254611050 int.Z?i.
CALENDARTIL DE DESF.A.$URARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI
Nr.
crt

Data qi ora

L

L2.04.202L

2

06.05.202r

J

F)

07.05.202L

4

07.05 .202L ora 13uu

5

10.05.202L ora

13oo

6

1L.05.202L ora

13oo

7

L4.05.202Lora 09@

8

L4.O5.2O2Lora L3@

9

I4.05.202Lora L4w
.05.202lora L0@

10

L7

IL

18.05 .202Lara L0@

L2

19.05 .202Lora L0@

Etapa concursului/examenului

Publicare anunf concurs/examen
Data limitl de depunere a dosarelor candidatilor
Verific are indeplinirii de c[tre candidafi a condifiilor stabilite in anunful
de concurs (verificare dosare)
Afiqarea rezultatului verific6rii dosarelor de inscriere
Data limit6 de depunere a contestafiilor privind rezultatul verific[rii
dosarelor de inscriere
Afigar ea rezultatului contestafiilor privind verific area dosarelor de
inscriere
Susfinerea testului grile/lucrare scrisi de verificare a cunogtinfelor din
legislafia specificl postului
Susfinerea proiectului de specialitate pe tema din domeniul de activitate al

postului

Interviul de selec{ie.
Afi

q ar e a r ezultate I or c oncursul ui/examenului
Data limitl de depunere a contestafiilor privind rezultatul
co ncursului/examenului
Afiqarea rezultatului final dupl solufionarea contestafiilor $i finalizarea

co

ncursului/e xamenul ui

TEME. CADRU
propuse pentru proiectul de management de prezentat in cadrul concursului de ocupare
a functiilor specifice Comitetului Director la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad:

L.imbun[t{irea structurii qi organiz[rii sanatoriului;
2.Evahrarca qi imbunlt{irea performanfei serviciilor medicale fumizate de sanatoriu'
3.Plan de marketing al sanatoriului;
4.imbun[t{irea calitafl i serviciilor medicale gi modemizarea sanatoriului ;
5.Managementul resurselor umane la nivelul sanatoriului;
6.Managementul infecfiilor asociate asistenfei medicale. Rolul personalului medico-sanitar;
T.Managementul calit{ii - element prioritar de creqtere a performantei sanatoriului;
S.Analiza situafiei - financiare a sanatoriului;
9.Fundamentarea bugetului de venituri gi cheltuieli ln vederea eficientizlrii activit[tii sanatoriului;
1,0. Cregterea eficienlei economico-financiare a sanatoriului;
1-L. Strategia managementului in domeniul achizi[iilor.
L2. Strategia managementului in activitatea de investilii.
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Structura nroiectului de manaeement
A. Descrierea situafiei actuale a spitalului:
1. Caracteristici relevante ale populaliei deservite;
2. Structura unitdtii;

3. Resurse umane;
4. Activitatea spitalului;
5. Situafia dotlrii;
6. Situatia financiar[.
B. Analiza de situafie:
L. Principalele probleme ale unit{ii;
2. Analiza SWOT a spitalului:puncte forte, puncte slabe, oportunitdfi qi amenintdri.
C. Identificarea punctelor critice;
D. Seleclionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii ftlcute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritari identificatd:

1. Scop;
2. Obiective;
3. Activitari:

a.

Definire;

b. incadrare in timp;
c. Resurse umane necesare, finanfare,materiale;
d. Responsabilitdfi.
4. Rezultate aqteptate;
5. Monitorizare;
6. Evaluare.
Grila de ounctare a nroiectului de manasement
Forma de prezentare a proiectului: lpct:
- 0,5 pct. Pentru respectarea ndicafiilor fonturi de 14 la un r6nd;
- 0,5 pct. Pentru respectarea numlrului de pagini.
Descrierea situaliei actuale a spitalului: 2pct.
Analaa de situatie: 1,5 pct
Identificarea punctelor critice: 0r5 pct
Selecfionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii ficute: 0r5 pct
Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritard identificat* 4r5 pct.
-Scop:0,5 pct.
-Obiective: 0,5 pct.
-Activitati:
o Definire:0,5 pct.
o incadrare in timp

o
o

-

grafic GRANTT: 0,75 pct.

Resurse umane necesare, finanfare,materiale: 0,75 pct.
Responsabilit{i: 0, pct.
- Rezultate aqteptate: 0,5 pct,
- Monitorizare : 0,?5 pct.

- Evaluare: 0,?5 pct.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a functiei de director medical
la Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

A- Din domeniul legislafiei
LEGEA nr. 9512006 privind reforma in domeniul s5n[t{ii - Titlul II Programele nafionale de s[ntrtate;
Titlul VII Spitalele; Titlul VIII Asigurlrile sociale de slnltate.
HOTARARE nr.140 din 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care
reglementeaz[ conditiile acordlrii asistentei medicale, a medicamentelor qi a dispozitivelor medicale in
cadrul sistemului de asigurlri sociale de strn[tate pentru anii 2018-201.9;
ORDIN w.3971836/?-0L8 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul ?-OL8 a Hotararii
Guvernului nr. 1,4012018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii?-O18-2OL9;
LEGE nr. 500/2002 (*actualizatl) privind finantele publice.
LEGEA Contabilit{ii w.8211991 cu modificflrile gi complettrrile ulterioare;
ORDIN nr.92Ll?-006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public.
ORDIN m.87O/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea
garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;
ORDIN Nr. 3.47L12008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea qi amortizarea
activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituliilor publice
ORDIN nr. 1.7921?-002 (*actualnat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si

raportarea angajamentelor bugetare si legale;
10. ORDIN nr. 9?31?-014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele
care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
11. LEGE w.98120L6 privind achizifiile publice.
12. HOTARARE m.3951?-016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea m.

98120L6

privind achizitiile

publice.
13. ORDIN nr. 96L|2O'J.6 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfeclia si sterilizarea in

unitatile sanitare publice;
I*gea w. 461?.003 privind drepturile pacientului.
15. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitfiilor publice;
16. LEGE nr.5312003 Codulmuncii;
17. LEGE nr. 15312017 privind salaizarea personalului plltit din fonduri publice;
L8. Ordinul nr. L2241?-0L0 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenfa medicalE spitaliceasc[.
L9. Ordinul m.91.4/?-006 pentru aprobarea normelor privind condiliile pe care trebuie s[ le indeplineascd un
spital in vederea obfinerii autoriza{iei sanitare de func}ionare.
20. ORDIN nr. 1..LOL|?-0L6 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor
asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
21. ORDIN w.87Ll?-0L6 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare qi acreditare
1.4.

a spitalelor.

B.

Din domeniul Managementului Sanitar
- $coala Nafionall de Sdnltate Public[ gi Management Sanitar- Editura Public

1. Managementul Spitalului
H Press, 2006
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