nr. 949 / 02.04.2018

Anunt
Spitalul de Pneumoftiziologie Braila organizeaza in data de 27.04.2018, la sediul unitatii
din municipiul Braila strada R.S. Campiniu nr. 21, concursurile pentru ocuparea functiilor
specifice Comitetului Director: Director Medical si Director Financiar-Contabil.
Concursurile se organizeaza in conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea
functiilor specifice Comitetului Director, aprobata prin Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean Braila nr. 216/27.03.2018 si cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
- test grila pentru verificarea cunostintelor din legislatia specifica postului
- sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate
al postului
- interviul de selectie
Nota minima de promovare a fiecarei probe de evaluare este 6,00, iar media finala de cel putin
7,00
Calendarul concursurilor pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului Director

Director medical
05.04.2018 – 17.04.208 Depunere dosare concurs
18.04.2018
Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor “admis”/”respins” la sediul
spitalului si pe site
19.04.2018
Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor
20.04.2018
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la selectia
dosarelor
27.04.2018, ora 8,30
Sustinerea probei scrise – test grila
27.04.2018, ora 10,45
Sustinerea orala a proiectului de specialitate
27.04.2018, ora 11,15
Interviul de selectie
27.04.2018

Afisarea rezultatelor

30.04.2018
02.05.2018

Depunerea contestatiilor la rezultatul afisat
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului deciziei comisie de
solutionare a contestatiilor
Afisarea rezultatelor finale

03.05.2018

Director financiar-contabil
05.04.2018 – 17.04.208 Depunere dosare concurs
18.04.2018
Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor “admis”/”respins” la sediul
spitalului si pe site
19.04.2018
Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor
20.04.2018
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la selectia
dosarelor
27.04.2018, ora 11,30
Sustinerea probei scrise – test grila
27.04.2018, ora 13,45
Sustinerea orala a proiectului de specialitate
27.04.2018, ora 14,15
Interviul de selectie
27.04.2018

Afisarea rezultatelor

30.04.2018
02.05.2018

Depunerea contestatiilor la rezultatul afisat
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului deciziei comisie de
solutionare a contestatiilor
Afisarea rezultatelor finale

03.05.2018

Locul si perioada de inscriere la concurs:
Dosarele de inscriere se prezinta la secretarul comisiei de concurs, respectiv la d-na Mangiurea
Emilia, in vederea certificarii copiilor actelor cu originalele, iar ulterior se depun la registratura
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila din strada R.S. Campiniu nr. 21 Braila, pana la data de
17.04.2018 (inclusiv) ora 14.
Criteriile de inscriere la concurs:
1. Criterii generale
a) au domiciliul stabil in Romania;
b) nu au fost condamnati definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medical de families au de unitati sanitare abilitate;
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;
2. Criterii specifice
a) pentru directorul medical
- sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diplom de licenta sau echivalenta
in domeniul medicina, specializarea medicina
- sunt confirmati cel putin medic specialist
- au minim 5 ani vechime in specialitatea respective
b) pentru directorul financiar-contabil
- sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diplom de licenta sau echivalenta
in profil economic
- au cel putin 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea studiilor
- detin certificatul de atestare acunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de
conturi, precum si de cunoastre a reglementarilor europene in domeniu

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
1. Pentru directorul medical
a) cererea de inscriere;
b) copia de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist sau primar dupa caz;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa
caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum
este aceasta definita prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult sase luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului
sau de unitatile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate intr-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu
fonturi de 14
2. Pentru directorul financiar-contabil
a) cererea de inscriere;
b) copia de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) copie de pe certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului
European de conturi, percum si de cunoastere a reglementarilor europen in domeniu;
e) curriculum vitae;
f) adeverinta care atesta vechimea in munca sau in specialitatea studiilor, dupa caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum
este aceasta definita prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult sase luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului
sau de unitatile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate intr-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu
fonturi de 14
Temele pentru proiectul de specialitate, structura proiectului de specialitate, precum si
bibliografia de concurs pentru fiecare post in parte se afiseaza la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologei Braila cat si pe site-ul acestuia.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon ……….., cat si pe site-ul
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
Manager
Stefan SINPETRU

Secretarul comisiei de concurs

Bibliografia pentru concursurile de ocupare a functiilor specifice
Comitetului Director al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
A. Pentru directorul medical
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare * Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul VII – Spitalele;
2. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1101/2016 privind aprobarea normenlor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
4. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 914 / 2006, privind aprobarea Normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare , cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 397/836 pe 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018
a Hotararii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2018-2019:
- Anexa 7 Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza de servicii medicale in ambulatoriul
de specialitate pentru specialitatile clinice;
- Anexa 22 Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza de servicii medicale in asistenta
medicala spitaliceasca.
B. Pentru Directorul Financiar-Contabil
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare * Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul VII – Spitalele;
2. Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr.397/836 pe 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018
a Hotararii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractuluicadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2018-2019:
- Anexa 7 Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza de servicii medicale in ambulatoriul
de specialitate pentru specialitatile clinice;
- Anexa 22 Conditiile acordarii pachetului minimal si de baza de servicii medicale in asistenta
medicala spitaliceasca.
3. Legea 82/1991*- Legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu
modificarile si completarile ulterioare;
6. Hotararea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Hotararea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acord-cadru din Legea
98/2016 privind achizitiile publice.

TEMELE PROIECTULUI DE SPECIALITATE
Pentru concursurile de ocupare a functiilor specifice Comitetului Director
al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
A. Pentru Directorul Medical:
1. Managementul calitatii serviciilor medicale din punctual de vedere al Directorului medical al
Spitalului
2. Managementul resurselor umane medicale in Spitalul de Pneumoftiziologie Braila
3. Managementul procedurilor si protocoalelor medicale in Spitalul de Pneumoftiziologie Braila
4. Imbunatatirea structurii si organizarii Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
5. Fundamentarea medicala a bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
B. Pentru Directorul Financiar-Contabil
1. Managementul calitatii serviciilor medicale din punctul de vedere al Directorului financiar –
contabil al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
2. Managementul resurselor umane nemedicale in Spitalul de Pneumoftiziologie Braila
3. Managementul economico-financiar in situatii deosebite in Spitalul de Pneumoftiziologie
Braila
4. Managementul administrativ si al investitiilor in Spitalul de Pneumoftiziologie Braila
5. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii Spitalului de
Pneumoftiziologie Braila

