
SPIT~L MUNICIPAL "DR.TEODOR ANDREI" LUGOJ
Nr . h .7: /09.05.2018

ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale O.M .S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, modificat de art. ] din O.M.S. nr . 954/20] 7.

Spitalul Municipal .Dr.Teodor Andrei" Lugoj, cu sediul în Lugoj, strada Gh.Doja ,numarul 36,
judetul Timis, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al
unităţii, după cum urmează:

- l post de director medical;
- l post de director financiar - contabil.
La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndepl inesc , cumulativ, criteriile generale şi

specifice.
Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săv ârşirea unei infracţiuni contra umanităţii , contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicăînfăptuireajustiţiei , de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postul ui pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei

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) pentru directorul medical:
1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul medicină, specializarea medicină;

2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

b) pentru directoru I financiar-contabil:
1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de [ungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă În
profil economic;
2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) pentru director medical:

a) cererea de înscriere;
b) copie după actul de identitate;
c) copie după diploma de licenţa sau de absolvire, după caz;

d) copie după certificatul de medic specialist, primar
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răpundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este
definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, 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;
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b) pentru director financiar-contabil:
a) cererea de înscriere;
b) copie după actul de identitate;
c) copie după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este
definită prin lege ;
h) 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 ab ilitate;
i) proiectul de specialitate;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică

pentru conform itate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs .
Taxa de participare 400 lei.

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

Calendarul desfăşurăriiconcursului/examenului:
o 09.05.2018 - 23.05.2018, ora 150 0

- Perioada de înscriere a candidaţilor;

o 25.05 .2018, ora 130 0
- Selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

o 29 .05 .2018, ora 13 00 - Depunerea contestaţiilorprivind rezultatele selecţiei dosarelor de
înscriere ;

o 30 .05.2018, ora 13 00
- Afişarea rezultatelor contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

de înscriere;
o 04 .06.2018, ora 100 0

- Desfăşurarea probei scrise - Test grilă de verificare a cunoştinţelor din
legislaţia specifică postului;

o 04.06.2018, ora 14 0 0
_ Afişarea rezultatelor testului grilă;

o 05 .06 .2018, ora 10 0 0 - Depunerea contestaţi i lor privind rezultatele testului grilă;

o 05.06 .2018, ora 15 0 0 - Afişarea rezultatelor contestaţi il or privind rezultatele testului grilă;

o 06 .06 .2018, ora 10 00 - Susţinerea proiectului/lucrării de specialitate;
o 06.06.2018, ora 14 0 0

- Afişarea rezultatelor proiectului/lucrăriide specialitate;
o 07 .06 .20 l 8, ora 1000

_ Depunerea contestaţiilorprivind rezultatele proiectului/ lucrării de
specialitate;

o 07.06.2018, ora 15 0 0 - Afişarea rezultatelor contestaţiilorprivind rezultatele proiectului/lucrării

de specialitate;
o 08.06.2018 , oar 10 00 - Interviul de selecţ ie;

o 08 .06.2018, ora 14 0 0
- Afişare rezultat probă de interviu;

o 11.06.2018, ora 13 0 0 - Afişarea rezultatelor concursului;
o 12.06 .2018, ora 10 00 - Depunerea contestaţiilorprivind rezultatele concursului;
o 12.06.2018, ora 15 00 - Afişarea rezultatelor concursului în urma contestaţiilor;

o 13.06.2018 - Rezultat final concurs.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, structura proiectului/lucrăriide specialitate şi

bibliografia de concurs se afişează la sediul Spitalului Municipal "Dr.Teodor Andrei" Lugoj şi pe site-ul
spitalului : www.smlugoj.ro
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Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile acces ând pJgjf}~ofi.ci iţJ~.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului Municipal .Dr.Teodor Andrei" Lugoj.str.Gh.Doja
nr.36 , jud .Timis, telefon 0256359628linterior 215.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI

DE DIRECTOR MEDICAL

1. Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completări le
ulterioare; (Titlurile:l,II,V ,VIl,VIIl,XII,XV,XIX)
2. OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală

spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului MSP nr. 1778/2006;
3.0rdinul nr.I 101/20 16 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire şi limitare a infecţii lor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
4. MSP nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din spitalul public;
5.0rdinul nr. 1.226 /20 12pentru aprobarea Normelor tehn ice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale
6. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi

efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
7.0MS nr. 961/2016 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 dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţiamâinilor, 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 eficientei procesului de sterilizare
8. Legea 53/2003- Codul muncii, republicatăcu modificările şi completările ulterioare;
9.Horărârea pentru modificarea hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din
Romania nr . 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului
Medicilor din Romania
10. Legea nr. 4612003, privind drepturile pacientului- actualizată, şi Normele de aplicare a acesteia
(Ordinul MSP nr. 386/2004);
Il. Ord in nr. 446/20] 7 privind aprobarea Standardelor, Procedurii, şi metologiei de evaluare şi

acreditare a spitalelor;
12.0rdinul 44/2010 privind aprobarea unor masuri de eficentizare a activitatii la nivelul asistentei
medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

TEME-CADRU
pentru proiectul/lucrarea de specialitate

1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului:
• analiza circuitelor funcţionale;
• analiza structurii pe secţii

• evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate;
• propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.

2. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital:
• analiza activităţii clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate;
• analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare,

colectare, transmitere şi validare) ;
• îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
• propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii
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3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii:

• calitatea serviciilor;
• calitatea datelor raportate ;
• calitatea personalului;
• satisfacţia pacientilor.

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect/lucrare de specialitate care
vizeaza spitalul (maxim 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 in Times New
Roman) care va fi depus odata cu dosarul de inscriere la concurs/examen.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI

DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

1. Legea contabilităţiinr. 82/1991-republicată cu modificările ş i completările ulterioare;
2 . Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilăa instituţiilor publice; Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilede aplicare a
acestuia, cu mod ificarile şi completările ulterioare; (Ordin 2002/20 13,Ordin nr.2021 /20 13)
3 . Legea nr.98/20 16 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare completate cu
prevederile Horărâreanr.395/2006
5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiiorpublice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completări le ulterioare;
7. Ordinul nr. 286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de activ şi de pasiv ;
8. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv - republicată cu

modificarile si completarile ulterioare;
9. OMFP nr. 923/2014, 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, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
10. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
II. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
TitluII,II,V,VII,XI,XIX
12. Ordonanţa Guvernului nr . 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr . 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordin nr. 871 /2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metologiei de evaluare şi

acreditare a spitalelor;
15. Ordin nr . 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilorcomitetului director din cadrul spitalului public cu
modificările ulterioare
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TEME-CADRU
pentru proiectul/lucrarea de specialitate

I.Analiza situaţiei economico - financiare a spitalului
• Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii ;
• Anal iza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc .);
• Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

• Propuneri de îmbunătăţire a finanţării spitalului din surse publice ş i private.
2.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii

• Cal itatea serviciilor;
• Calitatea datelor raportate ;
• Calitatea personalului;
• Satisfactia pacienţilor.

3.Strategia managementului În domeniul achiziţiilor

• Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
• Modalităţi de achiziţie ;

• Evaluarea stocurilor;
• Indicatori de eficienţă al utilizării stocurilor.

4.Strategia managementului în activitatea de investiţii

• În echipamente;
• Modernizarea de secţii;

• Extinderi;
• Reparaţii capitale.

5.Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizăţii activitatii spitalului
• Fundamentarea activităţilor;

• Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;
• Indicatori de eficienţă determinati pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect /lucrare de specialitate care
vizează spitalul (maxim 8-10 pagini , tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 in Times New
Roman) care va fi depus odată cu dosarul de Înscriere la concurs/examen.
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