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Nr. 7711/28.03.2018

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş
cu sediul în Iocalitatea Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 50

organizează concurs de ocupare a funcţiei de Director de îngrijiri din cadrul
Comitetului Director,

în conformitate cu prevederîle OMS nr. 284/2007, cu modificările şi completările
ulterioare,

Concursul se va desfăşura Ia sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Tîrgu Mureş din localitatea Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, sala de
Protocol, etajul 1, având următorul calendar de desfăşurare:

a) 02.04.2018 — 17.04.2018 - Depunerea dosarelor
b) 18.04.2018 — Selecţia dosarelor
c) 18.04.2018 până Ia ora 15° — Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

candidaţilor
d) 19.04.2018 până Ia ora i 2,00

— Depunerea contestaţiilor cu privire Ia
selecţia dosarelor

e) 19.04.2018 până Ia ora 15° — Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu
privire Ia selecţia dosarelor

f) 25.04.2018 ora 10°°— Proba scrisă
g) 25.04.2018 ora 14°°—Afişarea rezultatelor Ia probă scrisă
h) 25.04.2018 până Ia ora 16°°—Depunerea contestaţiilor Ia proba scrisă
i) 26.04.2018 până Ia 930—Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba

scrisă

j) 26.04.2018 ora Susţínerea proiectului de specialítate
k) 26.04.2018 ora 14°° — Afişarea rezultatelor la susţinerea proiectului de

specialitate
1) 27.04.2018 ora 10°° — Interviul de selecţie
m)27.04.20i8 ora 14 — Afişare rezultate interviu de selecţie
n) 30.04.2018 ora 1000_ Depunerea contestaţiilor Ia interviul de selecţie
o) 30.04.2018 până Ia 13°° — Afişare rezultate soluţionare contestaţii la

interviul de selecţie
p) 30.04.2018 până Ia ora 1530—Afíşare rezultat final aI concursului
q) 02.05.2018 ora 10°° — Depunerea contestaţiilor Ia rezultatul final aI

concursului
r) 02.05.2018 până Ia ora 13°°— Soluţionarea contestaţiilor cu privire la

rezultat final aI concursului
s) 02.05.2018 până Ia ora 1530—Afişare rezultatfinal aI concursului după

soluţionarea contestaţiilor.



Actele pentru dosarul de concurs se pot depune la sediul instituţiei
organízatoare din Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. 1, cam. 4707 (Biroul
Organizare) În perioada 02.04.2018 - 17.04.2018, zilnic fde luni până vineri).
între orele 13 — 15,°.

1. INSCRIEREA CANDIDATILOR
La concurs/examen se pot Înscrie candidaţii care indeplinesc, cumulativ,

criteríile generale şí specífice.
Criteni generale;

a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei 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
unítăţile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Iegale Îfl vigoare.
Criterii specifíce:

a) sunt asistenţi medicali generaliştí principali;
b) au ceI puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
c) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de Iungă sau scurtă durată, cu

diplomă de Iicenţă/absolvire.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conţină următoarele

documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de Iicenţă sau de absolvire, după caz;
d) copia certificatul de absolvire a examenului de grad príncipal;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea

studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activítăţí de poliţie

politică, aşa cum este definită prin Iege;
1) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,

eliberată cu ceI mult 6 Iuni anterior derulării concursului de către medicul de
familie aI candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate.
Dosarul de înscriere se depune Ia secretarul comisiei de concurs cu ceI

puţin 5 zile Iucrătoare înainte de data susţinerii concursului.
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.



Candidaţii aI căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie
în ceI mult 24 de ore de Ia data comunicării rezultatului verificăríi. Contestaţia se
soluţionează în termen de 24 de ore de Ia data depunerii de către comisia de
soluţionare a contestaţiilor.

TEME CADRU
pentru proiectul de specîalitate solîcîtat În cadrul concursului de ocupare

a funcţíei de Director de înçjriiíri
dîn cadrul Spitalului CIinic Judeţean de Urgenţă TÎrgu Mureş

1. Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului
a. Analiza circuitelor funcţionale
b. Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative, etc.)
c. Evaluarea relaţiei dintre structurile spítalului şi serviciile furnizate
d. Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenţii diagnostice şi

terapeutice
e, Propuneri de îmbunătăţire a structuríi şi organizăríi 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 creştere a performanţei personalului
e. Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medícal

3. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital
a. Analíza activítăţii clínice a spitalului, pe tipuri de servicii medicale
b. Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate

(codificare, colectare, transmitere, validare)
c. Imbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului Ia nevoile bolnavuluí
d, Propuneri de îmbunătăţire a performanţeí spitalului pe baza analizei

activităţii clinice
4. Evaluarea spitalului din punct de vedere aI calităţii

a. Calitatea serviciilor
b. Calitatea datelor raportate
c. Calitatea personalului
d. Satisfacţia pacientului

Candidaţiî aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de
specialitate care vizează SCJU Tîrgu Mureş (maximum 8-10 pagini
tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 în Arial Ia un rând), conform
structurii propuse maî jos şi care se depune odată cu înscrierea Ia
concurs.

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE
A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi

ameninţări



C. Identificarea problemelor critice
D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară

identificată
a. Scop
b. Obiective-indicatori
c. Activităţi

• Definire
• Încadrare în timp-grafic Gantt
• Resurse necesare — umane, materiale, financiare
• Responsabilităţi

d. Rezultate aşteptate
e. Monitorizare — indicatori
f. Evaluare — indicatori

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcţiei de director de înçjrijiri
din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

A, DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeníul sănătăţii, cu modificările si

completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările si

completările ulterioare;
3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. nr. 7384/207 O privind aprobarea modelului

cadru aI contractului de management si a listei indicatorilor de perťormanta
a activitatii managerului spitalului public;

4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si
completările ulterioare;

5. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 privind aprobarea
Normelor privind condiţiile pe care trebuie să Ie îndeplinească un spital în
vederea obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, cu modificările si
completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 167/2076 pentru aprobarea pachetelor de
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale, medicamentelor i a dispozitivelor medicale, în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2076-2077;

7. Ordinul nr. 763/377/2076 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2076 a Hotărârii Guvernului nr. 761/2076 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor i
a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017;

8. Ordonanţă de urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei



de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordínului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România;

9. Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacienţilor;
10. Ordinul ministruluí sănătăţii publice nr. 7101/2016, privind aprobarea

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asocialte
asistenţei medicale în unităţile sanitare;

11. Ordinul ministrului sănătăţii publice 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 Ue
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

12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor
tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale

B, DIN DOMENIUL MANAGEMENTU LUI SANITAR
1. Scoala Naţională de Sănătate Publică si Management Sanitar —

Managementul spitalului, Editura Public H Press, 2006, Bucuresti.

Modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de
înscriere, temele pentru proiectul de specialitate şi bibliografia pentru concurs se
găsesc Ia sediul instituţiei.

Informatíi suplimentare: Biroul Organizare (camra 4107), sau telefon
0265-272117 int. 462 — persoana de contact Sabău Lidia, secretarul comisiei Ue
concurs, avizier, sau site-uI: www. spitaimures. ro.

MANA GER,
Dr. Puiac Ion ÇĘi.
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