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In conformitate cu prevederile Legii nr.g;l2oo6 privind
sdnhtdtii cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, a Ordinuiui

rma in domeniul

pentru ocuparera funcliilor specifice comitetului director din ele publice cu
modificdrile qi completirile ulterioare, se organizeazX concurs penuu functiilor de
Director medical, Director financiar-contabil gi Director de ingrijiri in dr:ul Comitetului
Director al Spitalului Clinic de Boli Infeclioase gi Tropicale ,,Dr.Victor

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Infeclioase gi
'Iropicaie "Dr.Victor Babeg" din $os.Mihai Brar.u nr.z8r, sector 3, p€ind cu data de
06.o3.2o18, ora 10 oo.

La conculs/examen se pot inscriere candidalii care indeplinesc,
generale gi specifice:

A) Criterii generale (director medical, director financiar_contabil,
a) au domiciliul stabil in RomAnia:

b) nu au fost condamnali definitiv pentru sdvArqirea unei infracliuni
contra statului ori contra autoritSfii, de serwiciu sau in legdturd cu serwi

inftptuirea justi{iei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei sdvdrgite cu

/zoo7 privind

or/examenelor

ulativ, criteriile

r de igrijiri):

ntra umanitSlii,

care impiedicd

situaliei in care aintenlie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcliei, cu exceplia
intervenit reabili tarea;

c) au o stare de s5ndtate corespunzXtoare postului pentru care candi atestatd pe baza
adeverinlei medicaie eliberate de medicul de familie sau de unitdtile abilitate;
d) nu au vArsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

.B) Criterii specifice, pentru director medical:

r. sunt absolventi de invdldmAnt universitar de lung6 durati, cu diplo
echivalentd in domeniul medicin[, specializarea medicind;

z. sunt confirmali cel pulin medic specialist;

3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectivd;

de licenld sau



B.r) Criterii specifice, pentru clirector financiar_contabil:
r. sunt absolven(i de invdldmAnt universitar de lungd duratd, cu dipl
echivalentd in profil economic;

z. au cel pulin z ani vechime in specialitatea studiilor;
B.e) Criterii specifice, pentru director de ingrijiri:
1. sunt asistenli medicali generaliqti principali;
z. au cel pulin z ani vechime ca asisten{i medicali generaliqti principali;
S. sunt absolve:nli de invdldmAnt universitar de lung6 sau scurtd
licentd/absolvirr:.

C) Dosarul de inscriere la concurs trebuie sX con{ind urmdtoarele
a) pentru director medical:
a) cererea de inscriere;

b) copie dupa actul de identitate;

c) copie dupa diploma de licen{i sau de absolvire, dupd caz;
d) copie dupa certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverinla care atestX vechimea in gradul profesional sau in
caz;

g) cazierul judiciar;

h) deciaralia pe propria rdspundere c[ nu a desfhgurat activitdli de po
este definitd prin lege;

i) adeverin{d medicald care sd ateste starea de sdn5tare co
rnult 6 luni anterior derulirii concursului de cxtre medicul de familie al
cdtre unithlile sanitare abilitate;
j) proiectul de sp,ecialitate;

tr) pentru director financiar-contabil:
a) cererea de inscriere;

tr) copie dupa actul de identitate;

c) copie dupa diploma de licen{d sau de absolvire, dup[ caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinla care atestd vechimea in muncd sau in specialitatea studiilor,
f) cazierul judiciar;

g) declaralia pe propria rdspundere cd nu a desfdqurat activitdli de polili
este definitd prin lege;

h) adeverinld medicalS care sd ateste starea de sdndtate

mult 6 luni anterior derul5rii concursului de cdtre medicul de familie al
cdtre unitdlile samitare abilitate;

de iicen!5

cu diplomd de

studiilor, dupd

politicd, aga cum

erliberatd cu cel

datuiui sau de

po titicd, aqa cum

elliberatd cu cel

datului sau de



i) copie de pe certificatul de atestare a cunogtinlekrr dobAndite in
european de conturi, precum qi de cunoaqtere a reglementdrilor euro
j) proiectui de specialitate;

c) pentru director de ingrijiri:
a) cererea de inscriere;

b) copie dupa actul de identitate;

c) copie dupa diploma de licenld sau de absolvire, dupX caz;

d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;
e) curriculum vitae;

f) adeverinla care atestd vechimea in gradul profesional sau in
caz;

g) cazierul judicriar;

h) declaratia pe propria rdspundere cd nu a desfhqurat activitdti de po
este definitd prin lege;

i) adeverinld medicald care sh ateste starea de sindtare coreso
mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al
c[tre unitdlile sanitare abilitate;
j)proiectul de specialitate.

Copiile de pe actele prevdzute mai sus se prezintd insolite de
certificd pentru conformitate cu originalul de cdtre secretarul comisiei de

Concursul/examenul cuprinde urmdtoarele probe de evaluare:

test -griia de verificare a cunogtinlelor din legislalia specificd
suslinerea proiectului de specialitate pe o temd din dom
postului;

F interwiul dle seleclie.

Calendarul desfiquririi concursului/examenului:
12.02.2018 - 26.02.2c].8, ora 12oo -perioada de inscriere a candi
27.o2.2or8, ora 14oo - Selec{ia dosarelor de inscriere Si afisarea
dosarelor;

- z8.oz.zor8, ora 14 oo - Depunerea contestaliilor privind
dosarelor de inscriere;

- o1.o3.2o1{1, ora 15 oo - Afigarea rezultatelor contesta{iilor privind
dosarelor de inscriere;

- 06.03.2018, ora looo - DesfXgurarea probei scrise _ Test
cunoEtinlelor din legislatia specificd postului;

- 06.03.2018, ora 14 oo- AfiSarea rezultatelor testului grild;
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o7.o3.2o18, ora ora 14 oo - Depunerea contestatiilor privind
o8.o3.2o18, ora 15 oo - AfiEarea rezultatelor contestatiilor
testului grild;

- o9.og.2o18, ora 10 oo - Suslinerea proiectului/lucrdrii de
- o9.o3.2o18, ora 14 oo - Afigarea rezultatelor proiectului/lucrdrii
- 12.03.2018, ora 14oo- Depunerea contestaliilor privind

lucrdrii de specialitate:

13.o3.2on8, ora 15 oo - AfiEarea rezultatelor contestatiilor
proiectului/lucrdrii de specialitate;

14.o9.2o1B, ora 10 oo - Interviul de seleclie;

r4.o3.zor8, ora 14 oo - Afiqare rezultat probi de interwiu;
74.c3.2018, ora 15 oo - Afigarea rezultatelor concursului;
15.03.2018, ora 15 oo - Depunerea contesta{iilor privind rezultat
16.03.2018, ora 15 oo - Afiqarea rezultatelor concursului in urma
16.03.201B - Rezuitat final concurs.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate, strucrura pro
specialitate qi bibliografia de concurs se afiqeazd la sediul spital
Infeclioase gi Trrcpicale "Dr.Victor Babeg,, din $os.Mihai Brar,,u nr.z8r,
spitalului.

Relaf ii suplimentare la serviciul R. U.N.O. S., telefon o zr.3t7.z7.z7

BIBLIOGRAFIE
Concurs pentr.u ocuparea functiei de director

A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

1. Legea nr.95/2oo6, privind reforma in domeniul sdnXtdlii cu modifi
ulterioare - (TitlrLrl I, \{I, XII, XV);

z. HotdrArea Guvernului Nr.r6r/zor6 pentru aprobarea pachetelor de
contractului-cadru care reglementeazdcondiliile acorddrii asisten!ei
medicamentelor qi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de
sdndtate pentru anii zo16 - 2or7i
g. Ordinul MS nr. B7o/or /oTlzoo4pentru aprobarea Regulamentului
munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul
modificari si completari;

4. Ordinul MS nr"gztlz7.o7.2006 pentru stabiiirea atribu{iilor
cadrul spitalului public;
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5. Ordinul MS nr.grgl27.07.2006 privind aprobarea normelor metodol
inregistrare, stocare, prelucrare qi transmitere a informaliilor legate de
spitalului:

6. Ordinul MS ff.9r4126.07.2006 pentru aprobarea normelor privind
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei
functionare;

7. Legeanr.53l2oog Codul Muncii cu modificbrile qi completdrile
B. Ordinul MS nr.rror/zor6 privind aprobarea Normelor de suprav
limitare a infecliilor asociate asistenlei medicale in unitelile sanitare;

9, Legea nr. 946/zooz privind asigurarea pentru accidente de munca si
modific5riie qi cr:mpletirile ulterioare qi normele de aplicare;

ro. HotdrArea Gruvernului Nr.r4z5/zoo6 pentru aprobarea Normelor
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 3r9 din
rr. Ordinul MS nr.39/r6.or.zoo8 privind reorganizarea ambulatoriului
spitalului:

re. Ordin nr.4oo/zor5 pentru aprobarea Codului controlului intern/
entitatilor publice;

B. DIN DOMENTUL MANAGEMENITULUI SANITAR
r. gcoala Nalionalh de Sdndtate publicX qi Management Sanitar _ M
editura Public H Press, zoo6 Bucureqti.

TEMECADRU
pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea

Director Medical

r. imbundtXlirea calit6lii serviciilor medicale

z. imbundtdlirea managementului resurselor umane

3. Evaluarea seryiciilor de sdnetate furnizate de spital

4. Evaluarea spiltalului din punct de vedere al calitdtii

BIBLIOGRAFIA
Concurs pentru ocuparea funcfiei de Director Financiar

1. Legea contabiiitdlii nr . 8z I tggt-republicatd cu modific[rile si compl
z.Ordinul MFP nr. rgtT lzoog pentru aprobarea Normelor
organizarea qi conducerea contabil5 a institutiilor publice: planul

instituliile publice qi instrucliunile de aplicare a acestuia, cu

uiterioare;

g. Legea nr.g8lzo16 privind achiziliile publice, cu modificdrile si compl

dittiile pe care

de

li profesionale cu

odologice de

o6;

sp,ecialitate al
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4. I{.G. nr. 395lzo16 pentru aprobarea Normelor de aplicare refe
achizitie publica/acordului-cadru din Legea ff.gg/2or6 privind
modificdrile gi completXrile ulterioare;

5.Legea nr,ool2or6 privind concesiunile de rucrari si concesiun e de
si completari ulterioare;

6. Legea n. 27312006 privind finanlele publice locale,
ulterioare;

7. Ordinul nr. t79z/zooz pentru aprobarea Normelor
lichidarea, ordonanlarea 9i plata cheltuielilor institutiior
evidenla gi raportarea angajamentelor bugetare qi legale, cu
urterroare;

B. Ordinul Mtr'P nr.z86r/2oo9 pentru aprobarea Normelor
efectuarea inventarierii elementelor de activ qi de pasiv;

9. OUG n.rrglrggg privind auditul intern qi controlul financiar p
completatd cu Legea nr. S4lzoog
lo.OMFP nr.S2z/2oo1, pentru aprobarea Normelor metodoloeice
controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
rr. Ordinul nr.zof zot6 privind aprobarea formatului si str.ucturii
cheltuieli al spitalului public, precum si a anexelor de fundamentare a

rz. Legea nr. 95/zoo6 privind reforma in domeniul sendtedi,
completdrile ulterioare - Titlul I,II,V,VII,XI,XIX;
r3. Ordinul nr. 414lzoo6 pentru aprobarea reglement[rilor contabile
sanitar, cu modificXrile qi completXrile ulterioare;

14. Ordonanla Guvernului nr. Br/zoo3, prMnd reevaluarea qi am
aflate in patrimoniul instituliilor publice, cu modific5rile gi completdrile
15. HotdrArea GrrLvernului nr. 84rlr9gg, privind procedurile de
valorificare a bunurilor instituliilor publice, cu modificarile si completaril
16. Legea nr. 53/zoo3 - Codul Muncii, republicatd, cu m
ulterioare;

r7. HotdrArea nr. t6rlzot6 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a
care reglementeazb condiliile acord5rii asistenlei medicale, a m
dispozitivelor merdicale in cadrur sistemurui de asigurdri sociale de
zot6-zott;

18. OMS/CNAS nr.9881763/zo16 prMnd aprobarea Normelor metodol
anii zo16-zo17 a Contractului-cadru;

19. HG w. 56lzoo9 pentru aprobarea Normelor metodoloeice de
16212oo9 privind transferul ansamblului de atribulii gi competenle

autoritxlile administraliei publice locale, cu modificdrile gi completdrile
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zo. Ordin nr. 87t lzot6 pentru aprobarea procedurilor, standardelo
evaluare gi acreclitare a spitalelor;

zr. Ordin N. g2rf2oo6 pentru stabilirea atribuliilor comitetului
spitalului public cu modificdrile ulterioare;

zz. Ordin N.4oof 2or; pentru aprobarea Codului controlului
entitatiior publice:

|EMECADRU
pent.ru proiectul de specialitate pentru ocuparea

Director Financiar_Contabil

r.Analiza situagiei economico - financiare a spitalului
z.Evaiuarea spitalului din punct de vedere al cattetii
3.Strategia managementului in domeniul achizitiilor

4.Strategia managementuiui in activitatea de investilii

5.Fundamentarea bugetului de venituri qi cheltuieli in vederea eficien
sDitalului

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr.
ulterioare:

Concurs pentru ocuparea functiei de Director de I
95ltoo6 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modifi

Titlul VII - Spitalele;
Titlul XV - Raspunderea civila a personalului medical si a
serwicii medicale, sanitare si farmaceutice.
2. Legea nr. 46lzoog privind drepturile pacientului si Normele
(Ordinul Ministrului sdnetdtrii nr. 386 din zoo4);

3. Legea nr. 53 din 2oo3 Codul Muncii, cu modificdrile si completdrile ul
4. OMS m. 92rf l.006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director
publicr

S. OMS m. 863lzoo4 pentru aprobarea atributiilor si competentelor co

spitalelor;

6.OMS nr. tzoglzoo6 pentru aprobarea componentei consiliului etic,
etic ce functioneaLza in cadrul spitalelor publice;

7.OMS nr. 91412006 pentru aprobarea normelor privind
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei

completdrile gi modificbrile ulterioare;

B.OMS nr. 1.101 alin 3o septembrie eor6 privind aprobarea Normelor de
prevenire qi limitare a infectiilor asociate asistenfei medicale in unit5tile

9. OMS 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice
gestionarea deqeurilor rezultate din activitdti medicale si a Metodol de culegere
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datelor pentru baza nalionald de date privind deqeurile rezurtate din
medicale;

10. OMS nr. BTolzoo4pentru aprobarea RegulamenttLlui privind timpul
organizarea si ef'ectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
completarile ulterioare :

rr. Ordin nr.4oo fzor5 pentru aprobarea Codului controlului intern/
entitatilor nublir:e:

rz.OMS nr. 96r din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehni
dezinfeclia qi sterilizarea in unitdlile sanitare publice qi private,
interpretare penLtru testele de evaluare a eficientei procedurii de
procedurilor recomandate pentru dezinfeclia mAinilor, in functie
metodelor de apiicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul
tratat qi a metodelor de evaluare a deruldrii gi eficientei procesului de

TEMECADRU
pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea fun

Director de Ingriiiri

1.

2.

Managementul calitdlii - element prioritar de creqtere a perfo
Eficientizarea activitdlii spitalului prin implementarea
managementului de risc.

3. Imbunatatirea calitatii serwiciilor medicale acordate in spital.

4. Imbunatatirea stanclardelor privind conditiile igienico-sanitare in

individual de cXtre

B-ro pagini tehno

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE
A. Descrierea situaliei actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunitdli qi

C. Identificarea problemelor critice;

D. Seleclionarea rLrnei probleme prioritare cu motivarea alegerii frcute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritard iden
1. Scop;

e. Obiective - indicatori;

3. Activitxli;

a) definire;

b) incadrare in timp - grafic Gantt;

c) resurse necesare - umane, materiale, financiare;

d) responsabilitd{I.

Proiectul de specialitate trebuie sd fie realizat
problemele solicitate intr-un volum de maximum

cu fonturi de 14 qi trebuie sd fie depus la inscriere.
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4. Rezultate aqteptate;

5. Monitorizare - indicatori;

6. Evaluare - indicatori.

Gril6 de evaluare a proiectului de specialitate :

r. Descrierea situaliei actuale a spitalului - rp
z. Analiza SWOT a spitalului - rp
3. Identificarea problemelor critice - rp
4. Seleclionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii ftcute _

5. Dezvoltarea planului de manatement pentru problema prioritard
a. Scop - rp
b. Obiective - tp
c. Activitdti - 1p

- definire (o.zSp);

- incadrare in timp - grafic Gantt (o.zSp);

- resurse necesare - umane, materiale, fipanciare (o.zSp);

- responsabilitdli (o.z5p);

d. Rezultate a$teptate lp
e. Indicatori - evaluare, monitorizare - rp

6. Din oficiu - rp
Total - 10 puncte

-5p


