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SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE 
Satu Mare str. Ravensburg nr.1-3, Jud.Satu Mare cod: 440192 

Tel: 0261/727050; Fax: 0261/727347e-mail: office@sjusm.ro 

Nr. 547/10.01.2020 

 

ANUNŢ 
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 

unui post vacant de Director Medical. 

 

1. La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele: 

Condiţii 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 unităţile sanitare abilitate; 

  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Condiții specifice posturilor scoase la concurs: 

        a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în 

domeniul medicină, specializarea medicină; 

  b) sunt confirmați cel puțin medic specialist; 

  c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă. 

 

2. Concursul se va desfășura astfel:  

- proba scrisă – în data de 03.02.2020 ora 11:00 
- susținerea proiectului de specialitate - în data de 03.02.2020 ora 13:30 

- interviul – în data de 03.02.2020 ora 15:30 

 

3.  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar cu șină care va conţine 
următoarele documente: 

       a) cererea de înscriere; 

  b) copie de pe actul de identitate; 

  c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz; 

  d) copia certificatul de medic specialist; 

  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 activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită 

prin lege; 

  i) 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 sanitare abilitate; 

  j) proiectul de specialitate. 

 

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu 

originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
 

Depunerea dosarelor de înscriere se face începand cu data de 10.01.2020 până în data de 23.01.2020 la 

sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, la Serviciul R.U.N.O.S. 
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      Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S. al unităţii, tel. 0261-748353, pe pagina de 
internet a unităţii www.sjusm.ro la secţiunea anunţuri, si pe portalul posturi.gov.ro.   

Concursul va avea loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Ravensburg, nr.1-3, în data de 

03.02.2020. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărtii de 

identitate aflate în termen de valabilitate. 

  

Bibliografia 

 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;  

2. ORDIN nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului 

public;  

3. ORDIN nr. 1.628 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a 

spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice se completează cu prevederile art. 181 din Lege 

95/2006;  

4. TITLUL XI, Răspunderea juridică, CAP. I Regulamentul intern - din Codul Muncii 

5. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;  

6.  ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu toate anexele prevăztute, 

actualizat la martie 2019;  

7. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;  

8.  ORDIN nr.1502/2016 pentru aprobarea componenţei si a atribuţiilor  consiliului etic ce funcţionează 

în cadrul spitalelor publice. 

9. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului. 

10. ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003 

11. HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 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 anii 2018-2019 

12. ORDIN nr. 1.406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu 

din unităţile sanitare publice 

13. ORDIN nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului 

medical al spitalelor     

14.      ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar 

15.      ORDIN nr. 961 din 19 august 2016pentru 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 

16.       LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

17.       ORDIN nr. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a 

activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului 

medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

http://www.sjusm.ro/
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Teme cadru pentru proiectul de specialitate 

 

1. Evaluarea servicilor de sănătate furnizate de spital 

a. Măsuri de eficiență și eficacitate a furnizării servicilor medicale; 

b. Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate; 

c. Îmbunătățirea capacitpții de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor; 

d. Propuneri de îmbunătățire a performanței spitalului pe baza nalizei activității clinice; 

 

2. Strategia de dezvoltare a spitalului în ceea ce privește îmbunătățirea structurii și 

organizării 

a.  Analiza situației actuale a spitalului; 

b.  Analiza SWOT a spitalului; 

c.  Identificarea problemelor critice; 

d.  Propuneri de îmbunătățire a structurii si organizării spitalului; 

 

3. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanță de utilizare a servicilor 

a. Utilizarea rațională a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale; 

b. Tiputi de servicii medicale acordate pacienților; 

c. Eficientizarea servicilor medicale, indicatori de performanță; 

d. Metode de creștere a performanței spitului; 

 

4. Plan de imbunatatire privind managementul infectiilor asociate activitatii medicale a 

spitalului 

a. Prevenirea si controlul infectiilor asociate actului medical 

b. Identificarea factorilor de risc 

c. Măsuri de prevenire a infecțiilor asociate actului medical 

d. Managementul deșeurilor medicale din spital 

 

5. Implementarea procedurilor și protocoalelor de practică medicală în spital 

a. Implicarea echipei medicale 

b. Metode de aplicare a protocoalelor de practică medicală; 

 

6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității 

a. Calitatea serviciilor; 

b. Calitatea datelor raportate; 

c. Calitatea personalului; 

d. Satisfacția pacienților; 
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Structura Proiectului de management 

 

1. Descrierea situației actuale a spitalului; 

2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oprtunități și amenințări; 

3. Identificarea problemelor critice; 

4. Selecționarea unei probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute; 

5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată; 

a. Scop; 

b. Obiective; 

c. Indicatori; 

d. Activități:- definire 

                  - încadrare în timp - Grafic Gantt 

                  - resurse necesare: umane, materiale, financiare 

                  - responsabilități 

e. Rezultate așteptate 

f. monitorizare - indicatori 

g. evaluare - indicatori 

                   

 

 

Calendarul estimativ al concursului organizat in conformitate cu OMS nr.284/2007 pentru 

ocuparea pe perioadă determinată  a postului vacant de Director medical  

 

 10.01.2020 - anunţarea concursului (data, loc, tematica si bibliografie de concurs, mod de 

desfaşurare, număr posturi scoase la concurs); 

 23.01.2020 ora 14:00 -  ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere; 

 27.01.2020 ora 10:00 - înaintarea dosarelor, comisiei de concurs pentru verificare 

 27.01.2020 ora 14:00 - afişarea rezultatelor in urma etapei de verificare a dosarelor de 

înscriere; 

 28.01.2020 ora 14:00 - termenul limită de depunere a contestaţiilor de catre candidaţii 

declaraţi respinşi în urma etapei de verificare a dosarelor de înscriere; 

 29.01.2020 ora 14:00 - afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la etapa de 

selecţie a dosarelor de înscriere; 

 03.02.2020 ora 11:00 - desfaşurarea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice - 

probă eliminatorie; 

 03.02.2020  ora 13:30 - susţinerea proiectului de specialitate; 

 03.02.2020  ora 15.30 - sustinerea interviului; 
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 04.02.2020 ora 11:00 - afişarea rezultatelor în urma susţinerii probei scrise, interviului şi a 

proiectului de specialitate; 

 05.02.2020 ora 11:00 - termenul limită de depunere a contestaţiilor; 

 06.02.2020 ora 11:00 - afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor la probele 

susţinute, cu excepţia interviului de selecţie; 

 06.02.2020 ora 12:00 - afişarea rezultatului final.  

Calendarul afişat este estimativ şi poate suferi modificări în funcţie de numărul 

candidaţilor înscrişi la concurs. 

 

 

 

Manager 

Marc Ioan Adrian 

 

 

 

 

 

 Întocmit 

                                                                Şef Serviciul R.U.N.O.S., 

                                                                             Ec. Sandor Emilia Brigita         

                

 

 


