
CO:,SIU L'L J1.·DETE-\>: IALO.\ lIT.-\
SPiTALUL JU D ETEi\" ~ DE URCEf\:TA SLOBOZIA

str.n ecebal ;'\r.J . lobo zia. .ude ialonura
Cod po stal 9~O 13
Tele fo n 02 4 3.~1 .~1 30. Fax 0243·.? 3·; - 57
Email spita sloboz ia.â gmail.com

":-i.m, elle prin proft'wm,lh 1Il 51 caliunc!"

ANUNT

._--_._----_.-
rnbru ot Fe<JCro liei ClS~

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. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Decebal, numărul 3,

judetullalomiţa, organizează concurs / examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director

al unităţii. după cum urmează:

- 1 post de director de Îngrijiri

- 1 post de director financiar contabil

La concurs / examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi

specifice:

Criterii genera le:

a) au domiciliul stabil în Romania;

b) nu au fost condamnaţi definiti v pentru să v â rşi rea unei infracţ iuni contra umanităţii , contra statului

ori contra autorităţi i , de serviciu sau În legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals

ori a unor fapte de corupţ ie sau a unei infracţiuni s ă v â rş i te cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu

exercitarea funcţi ei , cu excepţ i a situatiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de săn ătate co resp u nzătoa re postului pentru care candidează, arestat ă pe baza ad everinţei

medicale eliberate de medicul de famil ie sau de unităţile sanita re abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice pentru postul de director de Îngrijiri:

1. sunt as is ten ţ i medicali gen erali şti principali;

2. au cel puţin 2 ani vechime ca a s i stenţi medicali gene ralişti principali;

3, sunt absolventi de în vă ţ ăm â n t universitar de lungă sali scurtă d urată, cu diplomă de licenţă/absolvire.

Dosarul de Înscriere la concurs trebuie să conţină următoareledocumente:

a) cererea de Înscriere;
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b) copie de pe actul de identitate ;

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

d) copia cer tifi catul de absolvire a examenului de grad principal;

e) curriculum vitae;

f) adeverinta care at estă vechimea în gradul profesional sau În specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul jud iciar;

h) declaraţ ia pc propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin

lege;

i) adeverin ţă 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 abilitate;

j) proiectul de spec ialitate.

k) taxa de participare în valoare de 200 lei.

Criterii specifice pentru postul de director financiar contabil:

1. sunt absol venţ i de Învăţământ universitar de lungă 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 următoareledocumente:

a) cererea de Înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

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

d) curriculum vitae;

e) adeveri n ţa care arestă vechimea În muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judi ciar ;

g) declaratia pe propr ia răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin

lege;

h) adeverinţă med icală 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 abilitate;

i) proiectul de specialitate;

j) taxa de participare În valoare de 200 lei.

Dosarul de Înscriere se depline la secretarul comisiei de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare

înainte de dat a sustineri i concursulu i;
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Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă î nso ţ i te de documentele originale, care se

certifică pent ru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

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 de comisia de soluţionare a

contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs / examen.

Concursul / examenul se va susţine la sediul sp italului, Sala de şedinţă , el. l şi cuprinde

următoarele probe de evaluare:

a). test gril ă / lucrare scri să de evaluare a cunoştinţelor din l egislaţia specifică postului ;

b). susţin erea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de actvitate al postului;

c). interviul de se le cţi e .

Pentru a fi declaraţi admi şi , candidaţii trebuie să ob ţ i n ă în cadrul concursului / examenului

media final ă ce l puţin 7,00, iar In fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat

se calcul ează cu două zecimale, ca medie a r i tm et i că a notel or obţinute la probele de evaluare.

Ca ndidaţ i i 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 către

comisi a de so l u ţ io n a re a contest aţ iilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei

de concurs I examen.

Publicati a de concurs, tematica pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor şi temele pentru

proiectul / lucrarea de specialitate se găsesc pe site-ul unităţii noastre www.spitalslobozia.ro sau la

Serviciul RUNOS, str. Decebal , nr. 3, tel 0243 2 1 2 1 30, interior 234

Calendarul de desfăşurare a concursului I examenului

28.11.2018, ora 16311
- Termenul l imit ă de Înscriere a cand ida ţ i l o r (de luni până joi ora 800

- 163°, vineri ora 800

_ 14°°);

29.11.2018, 01':\ 14uO
- Întâlnirea comisiei de concurs pentru verificarea dosarelor ş i stabilirea rezultatelor cu

menţiunea Admis sau Respins;

29.11.201 8, ora 160U
- Afi şarea la sediIII SJUS a rezultatului verificări i dosarelor de Înscriere ;

03.12.2018, ora 1600
- Depunerea cont estaţ i i lor la sel ecţia dosarelor;

04.12.2018, ora 16°0 - So l uţionarea con tes taţ i i l o r şi a fi şarea rezultatelor;
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07.12.2018, ora 1000
- Sus ţi nerea testului-grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia

specifică postului

10.12.2018, ora 900
• SUSţ inerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului;

10.12.2018, ora 13°0- Interviul de se l ec ţ i e ;

10.12.2018, ora 16°0- Afi şarea rezultatelor concursului la sediul spitalului;

11.12.2018, ora 16°11 - Depunerea con tes taţ i i lor;

12.06.2018, ora 16°0 - Solutionarea contestatiilor ŞI afişarea rezultatelor finale ale concursului Ia sediul

spitalului ;

BIBLIOGRAFIE CONCURS - DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

1. Legea nr. 95/2006 republicată , privind reforma în domeniul sănătă ţ i i , cu modificările ş i cornpletările

ulterioare;

• Tit:u II - Programele naţ ionale de să n ăta te

• Titlu VII - Spitalele

• Titlu XlI - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din

RO I11~ni a

• Titlu XVI R ă s punderea ci v il ă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale,

sanitare ş i farmaceutice.

2. Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului , ş i Normele de aplicare a acesteia (Ordinul MS nr,

1410/2016);

3. OMS nr. 921/2006 pentru stabilirea a t r i bu ţ i i l or comitetului director din cadrul spitalului public;

4. OMS 1502/2016 pentru aprobarea componentei şi atribuţ i ilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul

spitalelor;

5. OMS 863/2004 pentru aprobarea a t r i bu ţ i i l or şi competentelor consiliului medical al spitalelor;

6. OMS nr . 9 14/2006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital

în vederea obtinerii a uto rizaţ ie] sanitare de functionare, cu modificările ş i cornplet ările ulterioare;

7. OMS nr 1t01120 16 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ş i limitare a infecţiilor asociate

asistentei medicale În uni tăţile sanitare;

8. OMS IlL 870/2004 pentru aprobarea Regulamentulu i privind timpul de munca, organizarea si efectuarea

gărzilor în un ită ţ ile publice din sectorul sanitar, cu mod ificăril e şi completările ulterioare;
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9. OMS nr 1226/2012 privind 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. OMS nr 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în

unităţile sanitare publice ş i private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei

procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, În funcţie de

nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfcctantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat

şi a metodelor de evaluare a derulări i şi eficienţei procesului desteri lizare;

TEME CADRU - pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri

1. CONTROLUL lNFECŢIILORNOSOCOMIALE îN SPITAL
Idenrificarea factori lor de risc;
Măsuri de prevenire a infectilor nosocomiale.

2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE ÎN
SPITAL

Focalizarea pe necesităţile / aşteptările pacientului;
Acţiuni de Îmbunătăţire a îngrijirii şi serviciilor,

3. COMUNICAREAASlSTENT-PACIENT: PERCEPŢIE,PROFESIONALISM,
DEONTOLOGIE MEDICALĂ

Esenţa conţinutului activităţii medicale, relaţia asistent - pacient;
Propuneri de îm b u nă t ă ţi re a procesului de comunicare.

4. PROCESUL DEANALIZĂ ANEVOII DE FORMARE ÎN SĂNĂTATE
Evaluare cornparativă a rezultatelor cursurilor de formare profesională;

Propunere scrisă a planului de ana l i ză a nevoii de formare.

5. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN VEDEREA
EFICIENTIZĂRIISPITALULUI

Fundamentarea acti vităţi lor;
Propuneri de eficientizare a costurilor pe secţii.

BIBLIOGRAFIE CONCURS - DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

1. Legea IIL 95/2006 republicat ă, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ŞI

completările ulterioare (Titlu VII - Spitalele);
2. Legea contahilităţii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
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3. Ordinul nr. J917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice priv ind organizarea ş i conducerea
contabilă a instituţiil or publice; Planul de conturi pentru in stituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare
a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţi ile publice ( principia, procedure de atribuire, criterii de
atribuire);
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Cll modificările şi completări le ulterioare;
6. Ordinul n r. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonan ţ area şi plata cheltuielilor institutiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare ş i legale, cu modificările şi compl etări le ulterioare;
7. Ordinul III". 286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor , datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv , republicată;
9. Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitare a controlului
financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare ;
10. Ordinul nr, 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de
venituri ş i cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Ordiuu! 111"" 41412006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar, cu
modificarile si completarile ulterioare;
12. OUG III'. 162/20(38 privind transferul ansamblului de atribuţii ş i competente exercitate de
Ministerul S ă nă tă ţ i i Publice către au to r i tă ţ i l e administraţiei publice locale
13. HG nr. 56/2009 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenţă a
Guvenllilli i 1iI'. I()2/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Să ll r\ l~\ ( i i că t re autorită ţil e administraţiei publice locale.

TEME. CADRU - pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea funcţiei de director financiar
contabiI

1. STn AT EGJA MANAGEMENTULUI ÎN DOMENIULACHIZIŢIILOR PUBLICE

2. FUNDA1VIENTAREA nUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN VEDEREA
'~ F I C I ENT I ZĂRII ACTIVITĂŢIISPITALULUI

3. EVALUAREA EFICIENŢEI INVESTITIEI
I~ETEHNOLOGJZARE

Constitu irea fondului de dezvoltare a spitalului
lundamentarea deciziei de inve stiţii

PRIN MODERNIZARE ŞI

4. METOD E DE CREŞTERE A EFIClENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR FINANCIARE
DISPONILHLE PENTRU SĂNĂTATE

Măsur : de creştere a e fic i e n ţe i

Dezvoltarea măsu ril or de efici enţă

5. 1 <: V;\ LUA l {l~A S ITUAŢ I E I ECONOMICO - FINANCIARE A SPITALULUI
Analiza veniturilor pe tipuri de finanţare

An aIiza cheltuieiilor pe tipuri de costuri
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6. UTlLlZAHEA DRG-ului CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT FINANCIAR
ORC-ul şi bugetul spitalului
hnpactu] DRG-ului asupra resurselor financiare ale spitalului

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve

problemele sol icitate Într-un volum de max 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi

trebuie <1tic depus la Inscriere.

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;

H. Analiza SWOT el spitalului : puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări ;

C. ldenti iicarea problemelor critice;

n. SL'leqi ol1 :1rC i\ unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:

L Scop;

2. Obiective - indicatori;

J. A ctivităţi:

a) definire:

b) incadrare în timp - grafic Gantt;

c) resurse necesare - umane, materiale, financiare;

ti) responsabilităţi;

4. Rezultate aşteptate;

S. Monitorizare - indicatori;

5. Evaluare - indicatori,

ŞEF SERY. INTERIMAR R,U.N.O .S. ,

MATEI SOFIUCA


