
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
Str. Zorilor nr. 1, Moinesti, judetul Bacdu tellfax 02341362.698; email: spitalmoinesti@bacau.astral.ro

Organizeazb concurs in data de 29.11.2016 , ora,9,00
pentru ocuparea funcfiei de DIRECTOR MEDICAL

Concursul de selecfie se va desfbgura la sediul unitdfii din Municipiul Moinegti, strada Zorilor nr.1,
judejul Bacdu. 

]

La concurs se pot insCrie candidatii care indeplinesc cumulativ criteriile generale gi specifice
conform OMSP nr.28412007, cil modificarile gi completdrile ulterioare.

Dosarele de inscriere se depun pdnd la data de 2I.II.2016, ora 15,00.
l. Criterii specifice:

o sunt absolvenfi de invaldmAnt universitar de lungd duratd, cu diplomd de licenld sau echivalentd in
profil medicin6;

o sunt confirmali ca medic specialist sau primar;
o au cel pu{in 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenfd/atestat in managementul

serviciilor de sdndtate ori sunt absolvenli ai cursului de management spitalicesc;
2. Pentru inscrierea ia concurs sunt necesare urmdtoarele acte:

o

o

o
o

cererea de inscriere;
copie de pe actul de identitate;
copie legalizatd, de pe diploma de licenfd sau de absolvire, dupd" caz;
curriculum vitae;
adeverinla care atestl vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupd, caz;
cazieruljudiciar;
copii de pe diplomele de studii gi alte acte care atestd efectuarea unor specializdri, cursuri, stagii,
competenle/atestate ;

o declaralia pe propria r[spundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
o adeverinla din care sd reiulte cd este apt medical,frzic Ai neuropsihic;
o proiectul/lucrarea de specialitate.
o chitanld de platd a surmei de 100 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria

spitalului).

Relalii suplimentare, bibliografia qi alte rnenliuni referitoare la organizarca concursului vor fi puse la
dispozilie la sediul unitdfii sau la telefon m.02341362520 int.l51, cdt gi pe site-ul www.spitalmoinesti.ro.

URS is a member of Registrar ofStandards (Holdingt Ltd,



BIBLIOGRAFIE CONCURS _ DIRECTOR MEDICAL

1. Legea spitalelor nr.9512006 - Republicata , TITLUL VII cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Hotdrdrea nr. l44l 2010 privind orgarizarca gi funclionarea Ministerului Sdndtiifii, cu modificarile gi

completdrile ulterioare;
3. Ordinul nr. 7631377 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul

2016 a pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Conhactului-
cadru care reglementeaz[ condiliile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii20l6 - 2017;

4. Hotdr6rea nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru
care reglementeazd, condiliile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii2016 - 2017;

5. Ordinul nr. 3861 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nalionale de
sdndtate publicd pentru anii 2015 9i 2016;

6. Ordinul nr. 1031 /2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfrgurarea activit[tilor
previzute in programele nalionale de sdndtate de evaluare, profilactice gi cu scop curativ finanlate din
bugetul Ministerului Sdndtdlii, din fonduri de la bugetul de stat gi din venituri proprii, derulate de cdtre
spitalele publice din releaua autoritelilor administraliei publice locale;

7. Ordonanta nr.7012002 privind administrarea unitatilor publice de interes judetean si local, cu
modifi carile si completdrile ulterioare;

8. Legea nr.9812076 privind achiziliile publice
9. Hotararea nr. 39512,016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea conftaotului de achizilie publicd/acordului-cadru din l.,egeanr:. 98/2016 privind achiziliile
publice;

10. Ordonanta Guvemului nr.12411998, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,
republicata;

11. Ordinul ministrului lsanatatii nr.I5312003 pentru aprobarea normelor metodologice privind infiintarea,
organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile gi completdrile ulterioare ;

12. Ordinul nr. 1101/2016privindaprobareaNormelordesupraveghere,preveniregilimitareainfecliilor
asociate a.sistenlei medicale in unitifile sanitare;

13. Ordinul ministmlui sanatatii nr. 8691 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea gi
desftgurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog,
bior;himist gi chimibt din unitdtrile sanitare publice, precum gi a funcliilor de gef de seclie, gef de
labolator gi gef de compartiment din unit6lile sanitare ftrd paturi, respectiv a funcliei de farmacist-qef in
uni1.ifile sanitare publice cu paturi, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

14. Legea 34612002., privind accidentele de munca si bolile profesionale, republicat[;
15. Ordinul 91412006, privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor,

cu modificarile si completdrile ulterioare;
16. Legea 4612.003, privind drepturile pacientului, cu modificarile si completdrile ulterioare;
17. Ordinul nr.92l12.006 pentru stabilirea atribuliilor comitetului director din cadrul spitalului public;
18. Ordinul nr. 1628 1.2007 privind aprobareamodelului contractului de administrare a spitalului public

din reteaua Ministerului Sdndtdlii Publice;
19. Ordinul rv. 745120\5 pentru aprobarea componenlei gi a atribuliilor consiliului de eticd ce functioneazd

in cadrul spitalelor;
20. Orclinul nr.140612006 pentm aprobarea Normelor privind organizarea concursului

penf.rlr ocuparea funoliei de gef de secfie, gef de laborator sau qef de serviciu din
publice, cu modificarile si comoletdrile ulterioare.

ori examenului
unitdtile sanitare

21. OrCinurl nr.87112$,16 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor gi metodologiei de evaluare gi
acrr:ditare a spitalelor

22. Ordinfl nr. 400/2015 pentrlr aprobarea Codului controlului intern managerial al entitefllor publice, cu
mcrJifi carile si completarile ulterioare.
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1.

2.
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TEME PROIECT /LUCRARE

DIRECTOR MEDICAL

IMBUNATATIREA STRUCTURII SI ORGANIZARII SPITALULUI
- evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate
- propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului

GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE A SPITALULUI
- tipuri de servicii medicale acordate pacientilor
- eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanta

IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE IN SPITAL
- focalizareape necesitatile / asteptarile pacientului
- actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor

4. EVALUAREA SPITALULUI PE BAZA INDICATORILOR DE PERTORMANTA DE
UTILIZARE A SERVICIILOR

- utilizarea rctionala a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale
- metode de crestere a performantei spitalului.

5. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL
- identificarea fdctorilor de risc
- masuri de prev'enire a infectiilor nosocomiale

6, DESFASURAREA ICTTVNATII MEDICALE IN SPITAL PE PRINCIPIUL COMPETENTEI.
EFICIENTEI SI EFICACITATII

- evaluarea activitatii medicale a spitalului
- masuri de eficienta si eficacitate a sistemului de ingrijiri

7, IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICA MEDICALA IN SPITAL
- implicarea echipei medicale
- metode de aplicare a protocoalelor de practica medicala

8. FTINDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA
EFICIENTIZARII SPITALULUI

- fundamentareaactivitatilor
- propuneri de eficientizare a costurilor pe sectii

DRIAN


