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Spitalul Municipal .Dr, Alexandru Simionescu" Hunedoara cu sediul in Hunedoara, str.
Victoriei nr.l4 jud. Hunedoara, in conformitate cu OMS 284/2007 privind aprobarea Metodologiei
cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice
comitetului director din spitalele public, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de director
medical si director de ingrijiri in cadrul Comitetului Director (functii de conducere, norma intreaga,
perioada determinata).

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

specifice.
Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvărşireaunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 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 postului 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 directorul de Îngrijiri:
1. sunt asistenţi medicali generalişti principali;
2. au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
3. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de

licenţă/absolvire.

1. Inscrierile se fac la Serviciul RUNOS - ee. Cristea Ana Maria, secretarul comisiei de concurs 
te1.0254713820 int. 210, incepand cu data de 28.11.2017 pana in data de 13.12.2017 ora 15:00.
Candidatii vor depune dosarul de concurs care trebuie sa contina urmatoarele acte:

1. pentru directorul medical:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
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f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa
caz;

g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum

este definita prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult

6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate;

2. pentru directorul de ingrijiri:
a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad principal;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa

caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum

este definita prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult

6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica
pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

2. Selectia dosarelor
In data de 14.12.2017 incepand cu ora 10:00 va avea loc selectia dosarelor de concurs, urmand

sa se afiseze la avizierul institutiei rezultatul selectiei dosarelor de inscriere cu mentiunea "admis" sau
. ""respins .

Candidatii al caror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in cel mult 24 de ore
de la data comunicarii rezultatului verificarii (15.12.2017)

Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la data depunerii de catre comisia de
solutionare a contestatiilor. (18.12.2017)

3. Testul-grilallucrarea scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului
Testul-grila/lucrarea scrisa se va desfasura in data de 21.12.2017 in Directiunea spitalului,

incepand cu ora 10:00.

4. Sustinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
Candidatii vor sustine proiectul de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului

in Directiunea spitalului in data de 21.12.2017, ulterior promovarii testului-grila/lucrarii scrise.
Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve

problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi
de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere.
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5. Interviul de selectie
Interviul de selectie va avea loc in Directiunea spitalului in data de 21.12.2017, ulterior

promovarii testului-grila/lucrarii scrise si sustinerii proiectului de specialitate.
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.

Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia
interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la data afisarii ( 27.12.2017). 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 (28.12.2017).

La toate probele candidatii vor prezenta cartea de identitate valabila.
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CALENDAR CONCURS DIRECTOR MEDICALSI DE INGRIJIRI
28.11.2017 - 28.12.2017

anunt concurs 28.11.2017

termen limita de inscriere 13.12.2017 ora 15:00

verificarea indeplinirii de catre candidati a
14.12.2017 ora 10:00

conditiilor de participare la concurs

depunerea contestatiilor fata de rezultatul
15.12.2017

selectiei dosarelor

solutionarea contestatiilor depuse fata de

rezultatul selectiei dosarelor
18.12.2017

(in termen de 24h de la depunerea

contestatiei)

Testul-grila/lucrarea scrisa 21.12.2017
sustinerea proiectului 21.12.2017

interviul de selectie 21.12.2017

afisarea rezultatelor finale 21.12.2017

depunerea contestatiilor privind rezultatele
27.12.2017

finale

solutionarea contestatiilor depuse cu privire la
rezultatele finale

28.12.2017
(in termen de 24h de la depunerea

contestatiei)
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BIBLIOGRAFIE si TEMATICA
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR DE INGRIJIRI

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare - Titlul VII - Spitalele;

2. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea
si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor
Medicali din Romania

3. OMS nr. 961 din 19 august 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 dezinfecţie,

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 eficienţei procesului de sterilizare
4. OMS nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale În unităţile sanitare
5. OMS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a
datelor pentru baza naţionalăde date privind deşeurile rezultate din activităţimedicale

6. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
7. OMS nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind

condiţiile pe care trebuie să le Îndeplinească un spital În vederea obţinerii autorizaţiei

sanitare de funcţionare

8. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii
9. DOMENIU: MANAGEMENT SANITAR: Scoala Nationala de Sanatate Publica si

Management Sanitar
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BIBLIOGRAFIE si TEMATICA
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

1. Legea nr, 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

2. OMS nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului
public.

3. OMS 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 dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, 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 eficienţei procesului de sterilizare

4. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

5. OMS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de
competenţă

6. HG 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

7. OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

8. OMS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 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

9. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului
10. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii
II. OMSP nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
12. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi

efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
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TEME DE PROIECT
CONCURS DIRECTOR MEDICAL

1. Siguranta si satisfactia pacientilor

2. Managementul calitatii serviciilor medicale

3. Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului.

4. Managementul resurselor umane

5. Performanta clinica si financiara a spitalului.
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TEME DE PROIECT
CONCURS DIRECTOR DE INGRIJIRI

1. Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor internati in Spitalul Municipal .Dr. Alexandru
Simionescu " Hunedoara.

2. Managementul calitatii ingrijirilor medicale in Spitalul Municipal .Dr. Alexandru
Simionescu " Hunedoara.

3. Managementul prevenirii infecţiilor asociate asistentei medicale în Spitalul Municipal "Dr.
Alexandru Simionescu" Hunedoara

4. Organizarea "Blocului Operator" conform cerintelor legislatiei, adaptate la conditiile din
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara
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GRILA DE PUNCTARE
A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

La examenul de ocupare a functiei de
Director medical

Director de ingrijiri
In cadrul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara

Descrierea situatiei actuale
Analiza situatiei

1. Tipul si profilul spitalului
2. Caracteristici relevante ale populatiei deservite
3. Structura organizatorica
4. Situatia financiara
5. Resurse umane
6. Principalele probleme ale spitalului
7. Analiza SWOT a spitalului
8. Actiuni intreprinse sau in derulare de restructurare, eficientizare
9. Concluzii ale analizei

Plan de eficientizare a managementului
1. Scopul planului
2. Obiective
3. Grafic Gantt
4. Concluzii finale

- Sp;
4S p;

5p;
Sp;
Sp
5p;
5p;
5p
Sp
Sp
5p

- 40 p;
10p;
IOp;
IOp
10p

Total puncte acordate conform grilei: 90 p.
Se acorda 10 p la sustinerea proiectului ( claritate, coerenta si logica exprimarii.)
Total puncte: 100 p (pentru nota 10)
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