
SPITALULORASENESCTG. LAPUS

Str.Tineretului, nr. 9-11, Judetul Maramures

DEC I Z I A nr.1:~.7 din ...9.!....~!.:..20 r~

Dr. CUPSA DAN-NICOLAE- manager la Spitalul Orasenesc Tg. Lapus, numit in baza
Dispozitiei primarului orasului Tg. Lapus nr. 550/2014, in baza competentelor acordate,
avand in vedere:

- prevederile art. 40 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modifidirile ~i
completarile 1Jlterioare;
- art. 180 alin (1) lit. b) si art. 181 alin (1) si alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma In
domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- art. 12 din Ordinul MSP nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologie-cadru de organizare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din
spitalele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

DEC IDE:

Art.1. Se aproba Metodologia de organizare ~i desfa~urare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din
Spitalul Orasenesc Tg. Lapus, prevazuta In Anexa nr. 1.

Art. 2. Seaproba modelul Fi~ei Interviului de Selectie, prevazuta 7nAnexa nr. 2.

Art. 3. Anexele 1 ~i 2 fac parte integranta din prezenta decizie.

Art. 4. Comp. Resurse Umane va pune In aplicare prevederile prezentei decizii.

MANAGER
Dr. CUPSADAN- COLAE

I'

Vizat
cons.jur. OANA DELIA-MIHAELA

!for



Anexa nr.l
la Decizia

Nr•...:1..?7. din f!..!.: .. f.::..-'!:-o If:,

METODOLOGIE
de organizare ~i desfa~urare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funqiilor

specifice comitetului director din Spitalul Orasenesc Tg. Lapus

ART. 1
Tn cadrul Spitalului Orasenesc Tg. Lapus functioneaza, potrivit art. 181 alin. (1) din

Legea nr. 95/2006 privind reforma 7n domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, un comitet director format din:

a) managerul spitalului;
b) directorul medical;
c) directorul financiar-contabil;
ART. 2
(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen

organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post In parte.
(2) Comisia de concurs/examen este propusa de managerul spitalului ~i este aprobata

de autoritatea administratiei publice locale. Tn baza aprobarii, desemnarea comisiei de
concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului.

(3) Comisia de concurs/examen are In componenta, ca membri, 2 reprezentanti ai
administratiei publice locale, 1 reprezentant al DSP Maramures, ~i ca observatori, 1
reprezentant al Colegiului Medicilor Maramures si al Sindicatului Sanitas, 1 secretar
conform actelor normative In vigoare.

(4) Fiecare comisie este condusa de un pre~edinte ~i are un secretar care raspunde de
buna organizare ~i desfa~urare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a
criteriilor generale ~i specifice de selectie ~i a altor conditii prevazute de actele normative In
vigoare.

(5) Tn scopul solutionarii eventualelor contestatii se constituie 0 comisie de
solutionare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, 7nacelea~i conditii ca
la alin. (3).

ART. 3
(1) La concurs/examen se pot Inscrie candidatii care Indeplinesc, cumulativ, criteriile

generale ~i specifice.
(2) Criterii genera Ie:
a) au domiciliul stabil7n Romania;
b) nu sunt condamnati penal sau 7ncurs de urmarire penala;
c) sunt apti din punct de vedere medical (fizic ~i neuropsihic);
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind

sistemul unitar de pensii publice.



(3) Criterii specifice:
a) pentru directorul medical:
- sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau

echivalenta in profil medicina;
- sunt confirmati ca medic specialist sau primar;
- au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat In

managementul serviciilor de saniitate ori sunt absolventi ai cursului de management
spitalicesc;

b) pentru directorul financiar-contabil:
- sunt absolventi de Invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau

echivalenta In profil economic;
- au cel putin 2 ani vechime In specialitatea studiilor;
- detin certificatul de atestare a cunostintelordobandite in domeniul Sistemului

european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu.
ART. 4
(1) Dosarul de Inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta care atesta vechimea In gradul profesional sau In specialitatea studiilor,

dupa caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii ~i alte acte care atesta efectuarea unor specializari,

cursuri, stagii, competente/atestate etc., In functie de postul pentru care concureaza;
i) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea Inainte de anul

1989;
j) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic ~i neuropsihic;
k) proiectul/lucrarea de specialitate
I) aprobarea managerului
m) avizul consiliului de administratie al spitalului
n ) chitanta de plata a taxei de Inscriere la concurs In suma de 500 lei

(2) Dosarul de Inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel putin 5 zile
lucriitoare Inainte de data sustinerii concursului.

(3) In termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, comisia de concurs / examen
verifica dosarele depuse si stabileste pentru fiecare candidat rezultatul prin inscrierea
mentiunii "admins" sau "respins".

(4) Rezultatul verificarii dosarelor se afiseaza la sediul Spitalului Orasenesc Tg. Lapus.



(5) Candidatii al diror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel
mult 24 de ore de la data comunidirii rezultatului verifidirii. Contestatia se solutioneaza in
termen de 24 de ore de la data depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

ART.S
(1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare,

se scot la concurs prin publicarea intr-un ziar central sau local ~i prin afi~area acestora la
sediul unitatii respective ~i pe site-ul acesteia, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data
sustinerii concursului.

(2) Odata cu publicarea posturilor se specifica, pentru fiecare post in parte, data ~i
locul sustinerii concursului, modalitatile de informare privind criteriile de selectie, continutul
dosarului de inscriere, temele pentru proiectul/ lucrarea de specialitate ~i bibliografia
pentru concurs.

ART. 6
(1) Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
a) test-grila de verificare a cuno~tintelor din legislatia specifica postului ~i

managementului
b) suslinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe 0 tema aleasa de candidat din

domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selectie.
(2) Probele de evaluare se noteaza cu note de la 11a 10.
ART. 7
(1) Testul-grila de verificare a cuno~tintelor se desfa~oara pe durata a cel mult 2 ore.
(2) Testul-grila pentru lucrarea scrisa se elaboreaza de catre comisia de concurs, pe

baza bibliografiei pentru concurs, in ziua probei.
(3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grila pentru lucrarea scrisa nu

parasesc incaperea pana la inceperea probei.
ART.S
(1) Testul-grila elaborat se multiplica in prezenta pre~edintelui comisiei de concurs,

intr-un numar de exemplare dublu fata de numarul candidatilor inscri~i in concurs. Dupa
multiplicare testele-grila se introduc intr-un plic care se sigileaza. Tn cazulin care numarul
candidatilor inscri~i impune desfa~urarea probei de concurs in mai multe sali, pentru fiecare
sala se intocme~te un plic sigilat, care va contine numarul de teste-grila ~i 0 rezerva egala cu
numarul candidatilor repartizati in sala respectiva.

(2) Persoanele care au participat la multiplicarea ~i sigilarea plicurilor cu testele-grila
nu pot parasi spatiile in care s-au desfa~urat aceste activitati pana la inceperea probei.

ART. 9
Tntrebarile se elaboreaza astfelincat:
a) continutul sa fie dar exprimat;
b) formularea sa fie in stricta concordanta cu bibliografia stabilita pentru concurs;
c) sa acopere 0 arie cat mai extinsa a bibliografiei pentru concurs;
d) sa poata fi rezolvate in timpul stabilit.



ART. 10
(1) Personalul care supravegheaza desfa~urarea probei testului-grila, responsabilul de

sala ~i supraveghetorii sunt numiti cu cel mult 12 ore inainte de inceperea probei de comisia
de concurs, la solicitarea pre~edintelui comisiei de concurs.

(2) Pre~edintele comisiei de concurs stabile~te atributiile ~i responsabilitatile
personalului de supraveghere.

ART. 11
Pentru rezolvarea testului-grila candidatii folosesc numai pasta de culoare albastra.

Orice alta culoare dedit cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.
ART. 12
Notarea testului-grila se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de

membrii comisiei de concurs ~i aprobat de pre~edintele acesteia. Punctajul maxim este de
10 puncte, corespunzator notei 10. In situatia in care exista diferente mai mari de un punct
intre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, pre~edintele reverifica ~i
stabile~te punctajul definitiv.

ART. 13
(1) Rezultatul testului-grila se afi~eaza la sediul Spitalului Orasenesc Tg. Lapus care

organizeaza concursul de ocupare a functiiilor specifice comitetului director, in termen de
24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candidatii care au obtinut la testul-grila 0 nota mai mica de 6,00 sunt deciarati
respin~i ~i nupot continua concursul.

(3) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul testului-grila in termen de 24 de ore de
la afi~are. Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor, in termen
de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

ART. 14
(1) Proiectul/lucrarea de specialitate reflecta modul in care candidatul analizeaza ~i

propune solutii de rezolvare a temei aleasa.
(2) Tema aleasa de candidat pentru proiectul/lucrarea de specialitate vizeaza Spitalul

Orasenesc Tg. Lapus, pentru care candideaza. Informatiile necesare pentru realizarea
proiectului trebuie sa fie libere la publicare ~i obtinute in conformitate cu prevederile legale
in vigoare.

(3) La cererea candidatilor, spitalul public care organizeaza concursul de ocupare a
functiilor specifice comitetului director are obligatia sa puna la dispozitia acestora, In
maximum 3 zile de la data solicitarii, copii ale bugetului de venituri ~i cheltuieli aprobat,
structura organizatorica aprobata ~i structura de personal ale unitatii sanitare, aflate in
vigoare la data solicitarii.

ART. 15
(1) Candidatii I~i aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din domeniul de

activitate al postului, ~i II depun odata cu Inscrierea la concurs.



(2) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/realizata individual de
catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8 - 10 pagini
tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 ~i trebuie sa fie depus/depusa la inscriere.

(3) Evaluarea ~i sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate se fac In plenul comisiei
de concurs/examen, pe durata de maximum 15 minute. Aceata durata poate fi suplimentata
de presedintele comisiei de concurs in cazul in care se pun intrebari suplimentare.

(4) In urma sustinerii orale a proiectului/lucrarii de specialitate, evaluarii continutului
~i a raspunsurilor date la intrebarile comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acorda
dlte 0 nota. Nota finala, cu doua zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru
al comisiei de concurs.

(5) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de catre comisia de
concurs. Nota finala, cu doua zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(6) In cazul in care exista diferente mai mari de un punct intre notele acordate de
membrii comisiei de concurs, pre~edintele reverifica ~i stabile~te punctajul proiectului de
management.

ART. 16
(1) Interviul de selectie are scopul de a permite membrilor comisiei de

concurs/examen sa constate, analizand ~i rezultatele obtinute la testul-grila de verificare a
cuno~tintelor ~i proiectul/lucrarea de specialitate, daca respectivul candidat l~i va putea
indeplini obligatiile In noua functie ~i daca este cel mai potrivit pentru acest post din punctul
de vedere al experientei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor ~i
cuno~tintelor manageriale ~i ambitiilor profesionale.

(2) Interviul de selectie se desfa~oara in plenul comisiei de concurs/examen, pe
durata a maximum 15 minute;

(3) Nu se adreseaza candidatului intrebari referitoare la opiniile sale politice, la
activitatea sindicala, religie, etnie, sex, starea materiala si la originea sociala;

(4) In cadrul interviului de selectie se pot adresa candidatului urmatoarele categorii de
intrebari:

a) intrebari deschise - cu scopul de a atrage mai multe informatii de la candidat,
dezvoltand datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteti sa spuneti despre
......... '?);

b) intrebari inchise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situatii (de
exemplu: Ati condus un colectiv de munca/echipa vreodata'?);

c) Intrebari ipotetice - cu scopul de a evalua raspunsurile candidatului asupra unor
anumite situatii sau evenimente ipotetice (de exemplu: In cazul in care sunteti angajat, cum
ati proceda in administrarea cheltuielilor legate de personal'?);

d) intrebari de proba - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat
prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori sa revenim la subiectul anterior.
Spuneati ca ).

(5) Fiecare membru al comisiei de concurs, dupa finalizarea interviului, intocme~te
Fi~ainterviului de seleqie (conform Anexei nr. 2 la Decizie).



(6) Nota finala este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs
in fi~a.

ART. 17
(1) Pentru a fi declarati admi~i, candidatii trebuie sa obtina in cadrul

concursului/examenului media finala cel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00.
Media finala a fiecarui candidat se calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a
notelor obtinute la probele de evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabile~te, in ordinea descrescatoare a
mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egaIe, departajarea candidatilor se
face pe baza mediei obtinute la testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cuno~tintelor, iar
la mentinerea egalitatii, pe baza notei obtinute la interviul de selectie.

(3) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu
exceptia interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la data afi~arii. Contestatia se
solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data
depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

ART. is
Candidatii declarati admi~i in urma concursului/examenului sunt numiti in functiile

pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului, in conformitate cu
prevederile actelor normative in vigoare.

ART.19
(1) La numirea Tn functiei candidatii declarati reu~iti vor Tncheia cu Spitalul Orasenesc

Tg. Lapus , reprezentat de manager, un contract de administrare cu 0 durata de maxim 3
ani, Tn cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatori specifici de performanta. Contractu I de
administrare poate fi prelungit ~i poate Tnceta inainte de termen, Tn principal, in cazul
neandeplinirii indicatorilor specifici de performanta. Pe perioada existentei contractului de
administrare eventualul contract individual de munca Tncheiat cu 0 alta institutie publica din
domeniul sanitar se suspenda.

(2) Continutul contractului de administrare ~i metodologia de Tncheiere a acestuia
sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice. Daca directorul selectat prin concurs
se afla Tn stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa Ie Tnlature
in termen de maximum 30 de zile, sub sanctiunea rezilierii unilaterale a contractului de
administrare.



Anexa nr. 2
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SPITALUL ORASENESC TG. LAPUS
FI$A INTERVIULUI DE SELEqlE

Candidat: nume, prenume .
Calificare (profesie, grad profesional, titlu) .
Data interviului .

1. Aptitudini de comunicare:
- Excelente (10 - 9,50)
- Foarte bune (9,49 - 9,00)
- Acceptabile (8,99 - 7,00)
- Minime (6,99 - 5,00)
- Insuficiente(4,99 - 1,00)
2. Aptitudini ~i cuno~tinte manageriale:
- Excelente, capabil sa l~i asume atributiile functiei de director medical fara 0 pregatire
prealabila (10,00 - 9,50)
- Foarte bune, este necesara putina pregatire (9,49 - 9,00)
- Bune, are cuno~tinte elementare, dar este capabil sa Invete (8,99 - 7,00)
- Necesita multa pregatire (6,99 - 5,00)
- Nu are aptitudini manageriale (4,99 -1,00)
3. Ambitii profesionale:
- Fixeaza obiective foarte ambitioase (10 - 9,50)
- Scopuri de nivellnalt (9,49 - 9,00)
- Obiective de nivel mediu (8,99 - 7,00)
- Obiective limitate, nu este foarte ambitios (6,99 - 5,00)
- Se bazeaza pe altii prea des, obiective mini me (4,99 - 1,00)
4. Motivare:
- Motivare excelenta, dorinta puternica de a munci (10 - 9,50)
- Foarte interesat de ocuparea functiei; pune multe Intrebari (9,49 - 9,00)
- Dorinta de a munci (8,99 - 7,00)



- Putin interesat de ocuparea functiei (6,99 - 5,00)
- Nu este interesat de ocuparea functiei, impasibil (4,99 - 1,00)
5. Corespunzator pentru ocuparea funqiei de director medical:
- Excelent pentru acesta functie (10 - 9,50)
- Foarte bun pentru aceasta functie (9,49 - 9,00)
- Satisfaciltor pentru acesta functie (8,99 - 7,00)
- Incert pentru aceasta functie (6,99 - 5,00)
- Nesatisfacator pentru acesta functie (4,99 - 1,00)
6. Autocontrol:
- Are 0 excelenta abilitate de a se controla (10 - 9,50)
- Siguranta de sine, Incredere In capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49 - 9,00)
- Autocontrol mediu (8,99 - 7,00)
- Pare suprasolicitat, nervos (6,99 - 5,00)
- Greoi, parepreocupat, Ingrijorat (4,99 - 1,00)
7. Impresie generala:
- Excelenta (10 - 9,50)
- Foarte buna (9,49 - 9,00)
- Buna (8,99 __7,00)
- Satisfacatoare (6,99 - 5,00)
- Nesatisfacatoare (4,99 - 1,00)

Nota obtinuta*): - candidatul este**): .

Evaluator (membrul Comisiei de concurs),

Semnatura .
Data .

*) Se trece nota interviului de selectie, calculata, cu doua zecimale, ca medie aritmetica a
notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluati.
**) Aprecierea candidatului in functie de nota obtinuta:

- FOARTEPOTRIVIT(10 - 9,50)
- POTRIVIT(9,49 - 9,00)
- DESTULDEPOTRIVIT(8,99 - 7,00)
- NEPOTRIVIT(6,99 - 1,00)



SPITALUL ORASENESC TG. LAPUS
Str.Tineretului, nr. 9-11, Judetul Maramures
Nr.;;;'.9.7. ....din ..•.f'.L...(!. f2.o I ~

ANUNT
SPITALUL ORASENESC TG. LAPUS, JUDETUL MARAMURES

organizeaza concurs! examen ,in conformitate cu prevederile OMS nr.284/2007 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ~i desfa~urare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, pentru

ocuparea functiei vacante de DIRECTOR MEDICAL in cadrul Comitetului director,

in data de 29.11.2016, ora 10,00

La concurs/examen se pot Inscrie candidatii care Indeplinesc, cumulativ, criteriile
generale ~i specifice.

(1) CRITERIIGENERALE:
a) au domiciliul stabil In Romania;
b) nu suntcondamnati penal sau In curs de urmarire penala;
c) sunt apti din punct de vedere medical (fizic ~i neuropsihic);
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice

(2) CRITERIISPECIFICE
- sunt absolventi de Invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau
echivalenta in profil medicina;
- sunt confirmati ca medic specialist sau primar;
- au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in
managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursu lui de management
spitalicesc;

3) DOSARULDE INSCRIEREtrebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de Inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;



e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor,
dupa caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii ~i alte acte care atesta efectuarea unor specializari,
cursuri, stagii, competente/atestate etc., in functie de postul pentru care concureaza;
h) declaratia pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul
1989;
i) adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical, fizic ~i neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
I) aprobarea managerului;
m) avizul consiliului de administratie al spitalului;
n) chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs de 500 lei - se achita la casieria unitatii.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs sunt
afisate pesite-ul www.spitaliapus.ro.

Inscrierile la concurs/ examen se fac la sediul unitatii incepand cu data de
17.11.2016 si pana la data de 21.11.2016, ora 12.00.

Concursul/ examenul se va sustine la sediul Spitalului din oras Tg. Lapus, str.
Tineretului, nr. 9-11, judetul Maramures, la data de: 29.11. 2016, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului/ examenului
pentru ocuparea functiei de director medical, temele-cadru pentru proiectul/ lucrarea de
specialitate, bibliografia, etc. se pot obtine la Compo Resurse Umane, tel: 0262/384324,
int.2037.

Dr. C

http://www.spitaliapus.ro.


BIBLIOGRAFIE CONCURS - DIRECTOR MEDICAL

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI :

1. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii - Republicata*, cu modificarile
~i completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medica Ie, a medicamentelor si a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociaIe de sanatate pentru anii
2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. OMS/pres. CNAS nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare in anul 2016 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor
de servicii ~i a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei
medica Ie, a medicamentelor ~i a dispozitivelor medica Ie, in cadrul sistemului de asigurari
sociaIe de sanatate pentru anii 2016 - 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015
si 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.0rdinul MS/ pres. CNAS nr. 386/185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, cu
modificarile si completarile ulterioare
6. O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta
medicala spitaliceasca, precum ~i pentru modificarea ~i completarea OMSP nr.
1778/2006;
7. O.M.S.P. nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa
Ie indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
8. O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medica Ie in unitatile sanitare;

9. O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia
si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru
teste Ie de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor
recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a
metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;

10. O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atributiilor comitetului director din spitalul
public;
11. O.M.S. nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de
evaluare si acreditare a spitalelor;



12. O.M.S.P. nr. 1782/2006, privind inregistrarea ~i raportarea statistidi a pacientilor care
primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua ~i spitalizare de zi, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
13. Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, ~i Normele de aplicare a acesteia
(Ordinul MSP nr. 386/2004);
14. Legea 53/2003- Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
15. O.M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile
ulterioare;
16. OMS nr. 863/2004 privind aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical
al spitalelor;
17. OMS nr. 146/2015 pentru aprobarea atributiilor si competentelor Consiliului de etica
ce functioneaza in cadrul spitalelor;
18. O.M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si
completarile ulterioare;

19. O.M.S, nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in functie
de competenta si O.M.S. nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor
minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile
si completarile ulterioare;

20. O.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitatile medicale si ale Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medica Ie;

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR :
1. Scoala Nationala de Sanatate Publica ~i Management Sanitar - Managementul
Spitalului - 2012, Bucuresti



1. TEME - CADRU PENTRU PROIECTUL !LUCRAREA DE SPECIALITATE - DIRECTOR MEDICAL

1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului.
2. Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate.
3. Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii diagnostice si terapeutice.
4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii (calitatea serviciilor, calitatea datelor raportate,
calitatea personalului , gradul de satisfactie al pacientului).
5. Analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii furnizate si propuneri de imbunatatire a activitatii
medicale.
6. Implementarea protocoalelor de practica medicala in spital.
7. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor.

Candidatii I~i aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele de mai sus, stabilite prin
publicatia de concurs, ~i II depun odata cu Inscrierea la concurs.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sa fie realizat/realizata individual de catre candidat, sa
rezolve problemele solicitate Intr-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu
fonturi de 14.

2. STRUCTURA PROIECTULUI! LUCRARII DE SPECIALITATE

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului;

B.Analiza SWOTa spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati ~i amenintari;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;

E.Dezvoltarea proiectului/ lucrarii de specialitate 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) responsabilitati;

4. Rezultate a~teptate;

S. Monitorizare - indicatori;

6. Evaluare - indicatori.


