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ANUNŢ

Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare, în conformitate cu prevederile art.l Sl alin.l şi 2
din TITLUL VII - Spitale din Legea nr.95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii,

republicată cu modificările şi completări le ulterioare şi O.M.S. nr.284/2007 privind aprobarea
metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea
funcţiilor vacante specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi

completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
posturi specifice Comitetului Director, şi anume Director financiar contabil şi Director
medical

Concursul/examenul cuprinde următoareleprobe de evaluare:
a) test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specificăposturilor
b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
c) interviul de selecţie

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare din
localitatea Sânnicolau Mare, strada Timisoara, nr.14 - În perioada 05 - 06
decembrie 2017, ora 10:00 .
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile generale şi

specifice:
l.Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infraţiuni 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 vârstă de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
2.Criterii specifice
a) pentru directorul medical:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil medicină, specializarea medicină;

- sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
- au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

b) pentru directorul financiar contabil:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil economic;



- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
Dosarul de înscriere la concurs pentru ocuparea posturilor vacante menţionate mai sus
trebuie să contină următoareledocumente:
a) cerere de înscriere
b) copie de pe actul de identitate
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire după caz şi copie de pe
certificatul de medic specialist ( în cazul directorului medical)
d) curriculum vitae
e) adeverinţa care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după
caz;
f) cazier judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum
este definită prin lege;
j) adeverinţă 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 abilitate;
k) proiectul de specialitate

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs din cadrul
compartimentului RUNOS al Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare din localitatea
Sannicolau Mare, stradaTimisoara , m.14, judeţul Timis până la data de 22 noiembrie ora
15:00.

Susţinerea lucrării scrise va avea loc în data de 05 decembrie ora 10:00 urmând ca
susţinerea proiectului de specialitate şi a interviului de selecţie să aibă loc în data de 06
decembrie 2017 la ora 10:00 la sediul Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare.

Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de către

comisia de concurs şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.
Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către fiecare candidat, să

rezolve problemele solicitate Într-un volum de maxim 8 - 10 pagini telmoredactate pe
calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus la înscriere.

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină la concurs/examen media finală

cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00.
Temele-cadru pentru lucrarea de specialitate şi bibliografia sunt afişate la sediul

spitalului şi pe site-ul www.spsnm.ro împreună cu prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la
compartimentul RUNOS - tel.0256/ 371770
Calendar de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs - 22.11.2017, ora 15:00
Selecţia dosarelor depuse - 27.11.2017, ora 15:00
Contestaţii la rezultatele afişate - 28.11.2017, ora 15:00
Proba scrisă - 05.12.2017, ora 10:00 se va desfăşura la sediul Spitalului Orasenesc
Sannicolau Mare.
Afişarea rezultatelor la proba scrisă - 05.12.2017
Susţinerea proiectului -06.12.2017 ora 10:00, iar interviul de selectie ora 13:00
se vor desfăşura la sediul Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare
Afişarea rezultatelor 06.12.2017.
Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului cu excepţia

interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afisării. Contestaţia se soluţionează de



comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la
secretariatul comisiei de concurs/examen.

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul de ocupare afuncţiei de

director financiar contabil

1. Legea contabilităţii nr.82/1991 - republicată , cu modificările şi completările

ulterioare
2. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi cornpletările

ulterioare
3. O.M.S.P. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul

spitalului public
4. Ordin nr.1043120 1O al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului
public, cu modificările şi completările ulterioare

5. Ordin nr.1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare

6. Ordin nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii.

7. Ordin S.O.O. nr . 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

8. Legea 9512006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi

completări le ulterioare - Titlul VII - Spitalele
9. Hotărârea de Guvern 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 anul 2016 - 2017 Ambulatoriu şi Spital

10. Ordin M.S. nr.196/139/20l6 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2017 a H. O. 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 anul 2016 - 2017 - Ambulatoriu (Anexe 7 - 9 şi 22 - 26 ) şi Spitale
(Anexele 36, 41 -45,47- 51)

11. Lege nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ŞI completările

ulterioare.
12. Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ŞI

completările ulterioare.
13.0.0. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu

modificările şi completările ulterioare.
14. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv
propriu, cu modificările şi completările ulterioare.

15.0.0. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate



TEMA CADRU
Pentru concursul/examenul de ocupare afuncţiei de

directorfinanciar contabil

Planul strategic al Spitalului Orasenesc Sannicolau Mare, bazat pe nevoile de
îngrijire ale pacienţilor, în contextul perioadei actuale

STRUCTURA PROIECTULUI

l.Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta economico-financiari

a) Executia bugetara fata de bugetul de cheltueli
b) Stuctura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit.

2. Evaluarea 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 bolnavului;
d) propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii

clinice.

3. Gestiunea financiara a spitalului

a) analiza pe baza de bilant;
b) analiza pe baza contului de profit si pierdere

4. 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 eficienţă ai utilizării stocuri lor.

Candidaţii sunt obligaţi să respecte în totalitate structura cadru prezentată mai
sus şi să dezvolte un proiect de management care vizează spitalul public pentru a cărui

funcţie de director financiar contabil concurează, de maxim 8-10 pagini la fonturi de
14 tehnoredactate pe calculator, ţinând cont de următoarele cerinţe:

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului (misiunea spitalului, evaluarea mediului
extern , evaluarea mediului intern) ;

B. Analiza SWOT, în detaliu, a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi

ameninţări;

C. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată

1. Scop
2. Obiective - indicatori (pe termen scurt - 1 an, pe termen mediu - 3 ani)
3. Activităţi



a) definire
b) încadrare în timp - grafic Gantt
c) resurse necesare - umane, materiale, financiare
d) responsabilităţi

4. Rezultate aşteptate

5. Monitorizare - indicatori
6. Evaluare - indicatori

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul de ocupare afuncţiei de directormedical

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi

completările ulterioare - Titlul VII - Spitalele
2. Hotărârea de Guvern nr.l61120 16 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 anul 2016 - 2017 Ambulatoriu şi Spital
3. Ordin M.S . nr.196/139/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2017 aH. G. nr. 16112016 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 anul
2016 - 2017 - Ambulatoriu (Anexe 7 - 9 şi 22 - 26) şi Spitale (Anexele 36,41 -45,47- 51)
4. Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
republicată;

5. Ordinul M.S. m.l224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă

medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministerului
Sănătăţii Publice nr .I .778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
6. Ordinul M.S.P. m.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să

le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu
modificările şi completările ulterioare
7. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.ll01 /2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
8. Ordinul M.S .P. nr.92112006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director al spitalului
public;
9. Ordinul C.N.A.S. nr.l82120 17 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de
vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de
spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate
din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, cu
modificările şi completările ulterioare;
10. Lege nr. 9812016 privind achiziţiilepublice, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Legea nr. 4612003, privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările

ulterioare
12. O.M.S. nr.1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului Etic care
funcţionează în cadrul spitalelor publice
13. Ordinul M.S. nr. 96112016 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
14. Ordinul M.S.P. nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor

care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu
modificările şi completările ulterioare

TEME CADRU
Pentru Proiectul/Lucrarea de Specialitate - DIRECTOR MEDICAL

1. Îmbunătăţireastructurii şi organizăriispitalului:
1.Analiza circuitelor funcţionale
2.Analiza structurii pe secţii

3.Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate;
4.Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului

II. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital:
l .Analiza activităţii clinice a spitalului pe tipuri de servicii furnizate;
2.Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavului;
3.Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice.

III.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii:

1. Calitatea serviciilor
2. Calitatea datelor raportate
3. Calitatea personalului
4. Satisfacţia pacientului

Candidaţii sunt obligaţi să respecte în totalitate structura cadru prezentată mai sus şi să

dezvolte un proiect de management care vizează spitalul public pentru a cărui funcţie de
director medical concurează, de maxim 8- 10 pagini la fonturi de 14, tehnoredactat la
calculator ţinând cont de următoarele cerinţe:

A.Descrierea situaţiei actuale a spitalului (misiunea spitalului, evaluarea mediului extern,
evaluarea mediului intern)
B. Analiza SWOT, în detaliu, a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi

ameninţări;

C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivare a alegerii făcute

D. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:

l.Scop
2.0biective -indicatori ( pe termen scurt - 1 an,pe termen mediu -3 ani)
3.Activităţi:

a) definire
b) încadrare în timp- grafic Gantt
c) resurse necesare - umane, materiale, financiare
d) responsabilităţi

4. Rezultate aşteptate

5. Monitorizare - indicatori
6. Evaluare - indicatori


