
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII
SPITALUL MUNICIPAL ..DR.CORNEL IGNA'' CAMPIA TURZII
Tel: 0264-365630 Fax 0264-368325
Str. Avram Iancu, nr. 33, cod postal: 405100
Adresa email: spitalcampiaturzii@yahoo.com
CF:4288268
Nr. 5570/07.07.2022

ANUNT CONCURS

Spitalul Municipal ,, Dr. Comel Igna" CdmpiaTurzii, organizeazd in conformitate cu

prevederile Legii 95 din 2006 9i OMS 284 din 2007, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

concurs pentru ocuparea funcfiei de director medical.

Concursul se va desfr$ura la Spitalul Municipal" Dr. Cornel lgna" Cimpia Turzii,
str. Avram lancu, nr. 33, loc Cdmpia -Turzii, in perioada 07.07.2022- 09.08.2022

Criterii generale de participare la coneurs:

a) au domiciliul in Romdnia;
b) nu au fost condamnalidefinitiv pentru sdvdrgirea unei infractiuni contra umanitdlii, contra
statului ori contra autoritalii, de serviciu sau in legdturi cu serviciul, care impiedicd infEptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracjiruri sdvdrgite cu intentie, care l-ar
face incompatibili cu exercitarea funcliei, cu excepJia situaliei in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideazi, atestat5 pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit66ile sanitare abilitate;
d) nu au vArsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

Criterii specifice de participare la concurs:

a) sunt absolvenli de invdldmdnt universitar de lungd duratd, cu diplomd de licenJd sau
echivalentl in domeniul medicind, specializarea medicind;

b) sunt confirmali cel puJin medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva;.

ConcursuVexamenul se organizeaza in conformitate OMSP nr.28412007 si cuprinde
urmatoarele probe de evaluare:

a) Test grila pentru verificarea cunostintelor de legislatie specifica postului;
b) Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
c) Interviul de selectie.

Dosarele de inscriere se depun la sediul institu{iei gi vor con(ine in mod obligatoriu:

a) cererea de inscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenld sau absolvire, dupd caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae :



e) adeverin{d care atestd vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, drsp6, caz;
f) cazierul judiciar;
g) declara{ie pe propria rdspundere cI nu a desfEgurat activit[li de polilie politici, a$a cum este
definitd in lege;
h) adeverinfd medicali care sd ateste starea de sdnitate corespunzdtoare, eliberati cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicut de familie al candidatului sau de citre uniatile
sanitare abilitate;
i)proiectul de specialitate;
j) taxA concurs 150 lei ( phdta la casieria unit6tii).

copia actului de identitate, de studii qi carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care
atestd vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificdrii conformitalii copiilor cu
acestea sau legalizate notarial.

Calendarul de organizare a concursului:

Inscrierea candidafilor
Selectia dosarelor depuse
Depunerea contestatiilor
Rezolvarea contestatiilor

Proba scrisa
Depunerea contestatiilor
Rezolvarea contesta!iilor

Susfinerea proiectului
Sustinerea interviului

Afigarea rezultatelor finale
Depunerea contestaliilor
Rezolvarea contestaliilor

-07.07.2022 -20.07.2022 ora I 5.00
- 26.07 .2022 ora I I .00
- 27 .07 .2022 ora 1 1.00
-28.07.2022 ora 15.00

- 02.08,2022 ora 10.00
-03.08.2022 ora 12.00
- 04.08.2022 ora 12.00

- 08.08.2022 ora 10.00
-09.08.2022 ora 12.00

- 10.08.2022 ora 14.00
- 11.08.2022 ora 14.00
- 12.08.2022 ora 12.00

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR MEDICAL

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlurile vII si vlII si XII;
?. Mt|. w. 91412006 privind aprobarea Normelor privind conditiile pe care irebuie sa le
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a spitalelor;
3,' ordfn nr.600/2017 privind aprobarea Codului controlului intem manaierial al entitatilor publice;4' ordin MS m. 921127 .07 2006 pentru stabilirea atributiilor comiteJului director din cadrul
spitalului public;

!, Lgsea nr, 4612003, privind drepturile pacientului actualizata, si Normele de aplicare a acesteia
(Ordinul MSP nr. 386/2004);
6. 

^ordinul 
nr. 1101/2016privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare ainfectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.



7. Ordin MS nr. 921127 .07 .2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul
spitalului public;
8. OMS nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al
spitalelor;
9. OMS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdtarea, dezinfeclia gi

sterilizarea in unitatile sanitare;
10. Ordinul M.S. nr. 122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatile medicale:
1 l.Legea nr. 2111201 pivind regimul deseurilor -republicata;
l2.Ordin nr. 8'1112016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare si
acreditare a spitalelor;
13 OMS nr. 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si
efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile
ulterioare;
14. OMS nr.446/2011 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si
acreditare a spitalelor;
15. OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intem manaqerial al entitatilor
publice:
16. Legea 5312003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

B. Din domeniul managementului
1. Niculescu O. Verboncu I. - Fundamentele managementului organizational, editura Tribuna
Economica, 2001- Capitolele 3- Strategia organizatiei,4 Sistemul managerial al organizatiei si 5
Managementul resurselor umane si motivarea; si Management Sanitar- Ii4anager"ttiul Spitulului,
Editura Public H Press, 2006
2.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul Spiatlului, Editura
Public H Press, 2006

TEME PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE PENTRU FTJNCTIA DE
DIRECTORMEDICAL

l. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului:

- analiza circuitelor functionale;
- analiza pe structuri (sectia medicala, administrative etc);
- evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile fumizate;
-propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului.

2, Imbunatatirea managementului resurselor umane:
- evaluarea incadrarii cu personal pe categorii;
- evaluarea relatiei dintre structura spitalului si incadrarea cu personal;
- evaluarea relatiei dintre seruiciile fumizate si incadrarea cu personal:
- metode de crestere a performantelor personalului:
- stimularea satisfactiei profesionale a personalului medical.



3.Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital:
- analiza activitatii clinice a spitalului pe tipuri de servicii fumizate;
- analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii fumizate (codificare, colectare,

transmitere si validare);
- imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
- propuneri de imbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei activitatii.

4. Strategia managementului in activitatea de investitii:
- in echipamente;
- modemizarea sectiei;
- extinderi:
- reparatii capitale.

5. Evaluarea spitalului din punct de vedere al caliti{ii
- Calitatea serviciilor
-calitatea datelor raportate
- calitatea personalului
- satisfaclia pacienfilor.
Tema proiectului de specialitate aleasa de candidat va viza spitalul public pentru care

candideaza. Proiectul se realizeaza individual, se dezvolta intr-un volum de maximum 8-10 pagini
tehnoredactate.

STRUCTURA PROIECTULUI/LUCRARI DE SPECIALITATE
A. Descrierea situatiei actuale a spitalului
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitdli gi ameninldri
C. Identificarea problemelor critice ale spitalului
D. SelecJionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii fEcute
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificatd
I . Scop
2. Obiective
3. ActivitAli a) definire;b) incadrare in timp - grafic Gantt;c) resurse necesare - umane,

materiale, finaaciare ; d) responsabilitdti ;
4. Rezultate agteptate -

5. Indicatori- evaluare, modernizare
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