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ANUNŢ
SPITALUL ORĂŞENESC ,,DR. GEORGE TRIFON NĂSĂUD’’ JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr.
95/2006 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele funcţii:
 şef secţie Medicină internă;
 şef secţie Chirurgie generală;
 şef secţie Obstetrică - ginecologie;
 şef secţie Pediatrie;
 şef Laborator analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
 cerere în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 copie xerox a diplomei de studii;
 adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la
normele menţionate;
 declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost
condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea
căruia doreşte să concureze;
 declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se afla
în stare de incompatibilitate;
 certificat privind starea de sănătate;
 dovada / adeverinţa din care să rezulte că în ultimi 2 ani nu a fost sancţionat de
către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către
Colegiul Medicilor din România;
 copie xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al
Colegiului Medicilor din România;
 copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea
în specialitate şi vechimea în specialitate;
 un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului;
 chitanţa de plata a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei.
La concurs se pot prezenta medici cu vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea
postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin
ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data
confirmării şi încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate
sau de către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat
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contractul de administrare în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) din Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 1406/2006, nu pot participa la concurs sau examen pentru
ocuparea funcţiei de şef de secţie sau şef de laborator.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe:
 interviu - susţinerea proiectului de management;
 proba scrisă;
 proba clinică sau practică.
Interviul - susţinerea proiectului de management permite evaluarea capacitaţii
manageriale.
Proba scrisă a concursului se susţine după subiecte din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi
legislaţia secundară aferentă.
Proba clinică sau practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru
obţinerea titlului de medic specialist. La concurs de şef de secţie cu profil chirurgical
proba clinică este proba operatorie pe bolnav.
Tematica de concurs poate fi consultată pe site-ul spitalului
www.spitalnasaud.ro, la Serviciul R.U.N.O.S. şi la avizierul unităţii.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice
(respectiv pana la data de 01.12.2018; întrucât zilele de 30.11.201, 01 si 02.12.2018
sunt zile nelucrătoare, ultima zi de înscriere este in data de 03.12.2018) de la apariţia
acestui anunţ iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea anunţului în
,,Viaţa medicală”.
Relaţiile suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., tel. 0263360684 /
int. 233.
Anunţul de concurs a apărut in ,,Viața Medicală” nr.46 / 16.11.2018.
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TEME CADRU
pentru proiectul de management solicitat in cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de medic
sef sectie / laborator, vor fi adaptate pentru fiecare sectie/laborator;
1. Imbunătăţirea structurii si organizării spitalului/sectiei/laboratorului
a) Analiza circuitelor funcţionale;
b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc);
c) Evalurea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate;
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice si terapeutice
e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului.
2. Imbunătăţirea managementului resurselor umane
a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii;
b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal;
c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal;
d) Metode de crestere a performanţei personalului;
e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical.
3. Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor de sănătate furnizate de spital
a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;
b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere,
validare);
c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice.
4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii
a) Calitatea serviciilor;
b) Calitatea datelor raportate;
c) Calitatea personalului;
d) Satisfacţia pacientilor.
5. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului
a) Fundamentarea activităţilor;
b) Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli;
c) Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului
6. Strategia managementului în domeniul achiziţiilor
a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
b) Modalităţi de achiziţie;
c) Evaluarea stocurilor;
d) Indicatori de eficientă ai utilizării stocurilor.
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7. Strategia managementului în activitatea de investiţii
a) In echipamente;
b) Modernizarea de secţii;
c) Extinderi;
d) Reparaţii capitale.
8. Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului
a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii, etc);
c) Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
d) Propunei de îmbunătăţire a finanţării spitalului din susrse publice şi private.
Candidatii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care vizeaza
spitalul public pentru care concureaza (maxim 8-10 pagini fonturi de 14 Times New Roman )
conform structurii propuse:
• Structura proiectului de management
A. Descrierea situatiei actuale a spitalului:
1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite;
2. Structura unităţii;
3. Resurse umane;
4. Activitatea spitalului;
5. Situaţia dotării;
6. Situaţia financiară.
B. Analiza de situaţie:
1. Principalele probleme ale unităţii;
2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati şi ameninţări;
C. Identificarea problemelor critice;
D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:
1. Scop;
2. Obiective;
3. Activităţi:
a) definire;
b) încadrare în timp – grafic Gantt;
c) resurse necesare - umane, materiale, financiare;
d) responsabilităţi;
4. Rezultate aşteptate;
5. Monitorizare;
6. Evaluare.
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BIBLIOGRAFIE
Pentru sustinerea probei scrise a concursului/examenului de ocupare a functiilor de medici sefi de
sectie/laborator din cadrul SPITALULUI ORESENESC DR. GEORGE TRIFON NASAUD
LEGEA NR. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare; Titlul VII – Spitalele si VIII – Asigurarile sociale de sanatate;
ORDIN NR. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu cu modificarile si
completarile ulterioare;
ORDIN NR. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
si limitare a infectiilor asociate asitentei medicale in unitatile sanitare;
HOTARARE GUVERN NR. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractuluicadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociaie de sanatate pentru anii 2016-2017;
ORDIN NR. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate
din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind
deseurile rezultate din activitati medicale;
LEGE NR. 46/2003 Legea drepturilor pacientului;
ORDIN NR. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului
nr.46/2003;
ORDIN NR. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului
sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public;

de administrare

a

ORDIN NR. 446 din 8 aprilie 2017 pentru aprobarea Standardelor procedurilor si metodologiei de
evaluare si acreditare a spitalelor;
ORDIN NR. 639 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologie de monitorizare a unitatilor
sanitare acreditate;
ORDIN NR. 1782 din 28 decembrie 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor
care primesc servicii medicale in regim dc spitalizare continua si spitalizare de zi cu modificarile si
completarile ulterioare;
ORDIN NR. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor dc transfer interclinic al
pacientului critic, cu modificarile si completarile ulterioare;
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ORDIN NR. 1100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se
elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite;
ORDIN NR. 1284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al
apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice;
ORDIN NR. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului MS. Nr.
1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
PENTRU PROBA CLINICA SAU PRACTICA - Metodologia pentru obtinerea titlului de medic
specialist pentru fiecare specialitate se va accesa pe site-ul Ministerului Sanatatii www.ms.ro .

MANAGER
JUR.MARCU DANIEL

DIRECTOR MEDICAL
DR. STAN IUGA NICOLAE

