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Nr. 13534/19.12.2016             

 

 

 

ANUNT 
Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian “Husi organizeaza concurs in data de 19.01.2017 incepand 

cu ora 10.00,la sediul administrativ al unitatii din str. 1 Decembrie nr. 40 -pentru ocuparea functiei 

specifice comitetului director -postul DIRECTOR MEDICAL in temeiul prevederilor O.M.S. nr. 

284 din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele 

publice , a Ordinului M.S. nr. 595/2015 pentru modificarea Metodologiei – cadru precum , ale Legii 

nr. 95/ 2006  republicata si ale Ordonantei de Urgenta  nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ criteriile generale si criteriile 

specifice. 

 

Criterii generale: 

a) au domiciliul stabil în România; 

b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 

c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); 

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice 

Criterii specifice  pentru directorul medical:  

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în profil medicină; 

- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar; 

- in spitalele publice, directorul medical trebuie să fie cel puţin medic specialist având o 

vechime de minimum 5 ani în specialitatea respectivă (OUG nr. 79 din 16.11.2016); 

 

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:  

a) cererea de înscriere; 

b) copie de pe actul de identitate; 

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

d) curriculum vitae; 

e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; 

f) cazierul judiciar; 

g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru 

didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor 

specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc.; 

h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 

i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 

j) proiectul/lucrarea de specialitate; 

Dosarele de inscriere se depun la sediul administrativ al spitalului str. 1 Decembrie nr. 40 la  

secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului. 
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Validarea dosarelor depuse pentru concurs va avea loc in data de  13.01.2017. 

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la 

data comunicării rezultatului verificării.  

Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare 

a contestaţiilor. 

 

Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare: 

 

a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului  

b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului 

c) interviul de selecţie; 

 

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/ examenului media 

finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se 

calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. 

 

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de 

selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de 

soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de 

concurs/examen. 

 

TEME CADRU PROIECTUL/ LUCRAREA DE SPECIALITATE 

DIRECTOR MEDICAL 

1. Elaborarea si implementarea ghidurilor de diagnostic si tratament ; 

2. Imbunatatirea si implementarea serviciilor medicale furnizate de spital ; 

3. Imbunatatirea structurii ,eficientizarii si organizarii spitalului ; 

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii (calitatea serviciilor,calitatea 

datelor,rapoarte,calitatea personalului,gradul de satisfactie al pacientului,gradul de satisfactie 

al personalului) ; 

5. Analiza activitatii spitalului pe tipuri de servicii furnizate si propuneri de imbunatatire a  

activitatii medicale. 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

FUNCTIE SPECIFICA COMITETULUI DIRECTOR 

DIRECTOR MEDICAL 
  

1. LEGEA Nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2. ORDIN M.S. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

3. ORDIN comun M. S.P. nr. 1782 din 28 decembrie 2006 si  C.N.A.S. nr. 576 din 28 decembrie 

2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale 

în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. ORDIN M.S.P. nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 

pacientului critic ; 

5. ORDIN M.S.P. nr. 914/2006pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare  cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

6. ORDIN M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare ; 
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7. ORDIN M.S.P. nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de 

transfuzie sanguină din spitale ; 

8. ORDIN M.S.nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. ORDIN M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 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 

10. ORDIN M.S.P. nr.1706/2007privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor 

de primire a urgenţelor cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. ORDIN M.S.P. nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a 

secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public cu modificarile si 

completarile ulterioare 

12. ORDIN M.S. nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică 

ce funcţionează în cadrul spitalelor 

13. ORDIN  M.S.nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii 

pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

14. Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

15. ORDIN M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa 

medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

16. ORDIN M.S. nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ; 

17. ORDIN M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

18. ORDIN M.S. nr. 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează 

pacientului pentru serviciile medicale primite ; 

19. ORDIN M.S.nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor 

medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a 

autorităţilor administraţiei publice locale ; 

20. ORDIN M.S. nr. 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor 

pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice ; 

21. LEGEA nr. 46/2003 drepturilor pacientului cu modificarile si completarile ulterioare; 

22. ORDIN M.S.nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, 

biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef 

de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de 

farmacist - şef în unităţile sanitare publice cu paturi cu modificarile si completarile ulterioare; 

23. ORDIN M.S.P. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul 

spitalului public ; 

24. ORDIN nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice cu modificarile si completarile ulterioare;  

25. ORDIN M.S. nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 

evaluare şi acreditare a spitalelor ; 

26. HOTĂRÂRE nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 

2017 cu modificarile si completarile ulterioare;  
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27. ORDIN C.N.A.S. nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de 

vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 

spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate 

din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea ; 

28. ORDIN comun M.S. nr. 763/2016 ci C.N.A.S. nr. 377/2016privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 cu modificarile si completarile ulterioare; 

29. ORDIN C.N.A.S. nr.185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare 

30. Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar- “Managementul Spitalului”, 

Editura Public H, Press 2006, Bucureşti; 
 

 

Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0235/481081 (interior 104)-birou RUNOS. 

 

Anuntul de concurs este afisat la avizierul spitalului si pe  site-ul spitalului (spitalmunicipalhusi.ro). 

 

 
Manager, 

Dr. Rotaru Lucia 

 

 

 

 
Intocmit RUNOS, 

Insp.sp.Gavrilescu Camelia 
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