
SIT AL UL MUNICIPAL OLTENITA 
STR. ARGESULUI NR. 134. 
JUD. CALARASI. 
Nr 13:f /17.01.2022 

ANUNT 

SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA ORGANIZEAZA CONCURS 
PENTRU OCUP AREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reform.a in domeniul 
sanatatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale O.M.S. nr. 284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ~i des:f'~urare a concursurilor /examenelor 
pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat 
de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017. 

1. Concursul se desfasoara la sediul Spitalului Municipal Oltenita strada Argesului nr. 
134. jud. Calarasi. in data de 09.02.2022, ora 10.00. proba scrisa, respectiv data de 
17.02.2022, ora 10.00. sustinere orala a proiectului de specialitate, ora 14.00 interviul de 
selectie. 

2.Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare : 
a) test-grila/lucrare scrisa de verificare a cuno~tintelor din legislatia specifica postului; 
b) sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al 

postului; 
c) interviul de selectie. 

3. Dosarele de inscriere se depun pana pe data de 01.02.2022, ora 14.00 cu eel putin 5 
zile lucratoare inaintea datei stabilite pentru sustinerea concursului , la sediul spitalului 
Municipal Oltenita, strada Argesului nr. 134., serviciul RUNOS. 

La concurs /examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale ~i specifice de participare. 

1.Criteriile generale : 
a) au domiciliul stabil in Romania; 
b) nu au fost condamnati definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care 
impiedica in:faptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni 
savar~ite 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 medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare. 
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2. Criteriile specifice: 

pentru directorul medical: 
a)sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau 

echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina; 
b) sunt confirmati eel putin medic specialist; 
c ). au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva; 

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda : 
a) cererea de inscriere; 
b) copie 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; 
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 desfa~urat activitati de politie politica, 

a~a cum este definita prin lege; 
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata 

cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 
j) proiectul de specialitate; 

Bibliografia pentru concurs /examen ~i temele - cadru pentru proiectul de 
specialitate se afi~eaza la sediul Spitalului Municipal Oltenita. 

Cerinte privind tehnoredactarea proiectului de specialitate ; 
Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat , sa 

rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe 
calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere. 

Candidatii al caror dosare de inscriere a fost respins pot depune contestatie in eel 
mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii. Contestatia se solutioneaza 
in termen de 24 de ore de la data depunerii catre comisia de solutionare a contestatiilor. 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul: 0242515931, int.237- Biroul Resurse 
Umane. 



Anexa 
la Decizia Managerului Spitalului Municipal Oltenita 

Nr. £0 din /a· &,l. ?o2 2- , 
privind aprobarea Metodologiei de organizare ~i desfii~urare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea functiilor specifice comitetului director din Spitalul Municipal Oltenita 

METODOLOGIA 
de organizare ~i desf"~urare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului 

director din Spitalul Municipal Oltenita 

ART.1 
in cadrul Spitalului Municipal Oltenita functioneaza, potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare, un comitet 
director format din: 

a) managerul spitalului; 
b) directorul medical; 
c) directorul financiar-contabil; 
ART.2 
(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de 

managerul spitalului pentru fiecare post in parte. 
(2) Comisia de concurs/examen este propusa de managerul spitalului ~i este aprobata de 

autoritatea administratiei publice locale. in baza aprobarii, desemnarea comisiei de concurs/examen se 
face prin act administrativ al managerului spitalului. 

(3) Din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor fac parte ~i 
doi reprezentanti desemnati de ministerul sau institutia cu retea sanitara proprie prevazute la alin. (2), 
un reprezentant al administratiei publice locale, precum ~i reprezentanti ai organizatiilor profesionale ~i 
de sindicat. Reprezentantii organizatiilor profesionale ~i de sindicat au rolul de observatori in comisia 
de concurs/examen, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor. 

(4) Fiecare comisie este condusa de un pre~edinte ~i are un secretar care raspunde de buna 
organizare ~i desfa~urare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a criteriilor generale ~i 
specifice de selectie ~i a altor conditii prevazute de actele normative in vigoare. 

(5) in scopul solutionarii eventualelor contestatii se constituie o comisie de solutionare a 
acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, in acelea~i conditii ca la alin. (3). 

ART.3 
(1) La concurs/examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale ~i 

specifice. 
(2) Criterii generale: 
a) au domiciliul stabil in Romania; 

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savar~irea 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 savar~ite 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 medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare. 

(3) Criterii specifice: 
a) pentru directorul medical: 

1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in 
domeniul medicina, specializarea medicina; 

2. sunt confirmati eel putin medic specialist; 
3. au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva; 



b) pentru directorul financiar-contabil: 
1. sunt absolventi de invatfunant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta m 

profil economic; 
2. au eel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor; 
3. detin certificatul de atestare a cuno~tintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, 

precum ~i de cuno~tere a reglementarilor europene m domeniu; 
( 4) La concurs/examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale ~i 

specifice. 

ART.4 
(1) Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente: 

1. pentru directoml medical: 
a) cererea de mscriere; 
b) copie 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; 
e) curriculum vitae; 
f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau m specialitatea studiilor, dupa caz; 
g) cazierul judiciar; 
h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfa{;urat activitati de poliµe politica, ~a cum este 

definita prin lege; 
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate; 

j) proiectul de specialitate; 

2. pentru directorul financiar-contabil: 
a) cererea de mscriere; 
b) copie de pe actul de identitate; 
c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 
d) curriculum vitae; 
e) adeverinta care atesta vechimea in munca sau m specialitatea studiilor, dupa caz; 
f) cazierul judiciar; 
g) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfa{;urat activitati de politie politica, ~a cum este 

definita prin lege; 
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare 
abilitate; 

i) copie de pe certificatul de atestare a cuno~tintelor dobandite m domeniul Sistemului european de 
conturi, precum ~i de cuno~tere a reglementarilor europene m domeniu; 

j) proiectul de specialitate; 
(2) Dosarul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu eel putin 5 zile lucratoare 

inainte de data sustinerii concursului. 
(3) Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 
(4) Candidatii al caror dosar de mscriere a fost respins pot depune contestatie in eel mult 24 de ore 

de la data comunicarii rezultatului verificarii. Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la 
data depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor. 

ART.5 
(1) Unitatea sanitara are obligatia sa publice, cu eel putin 15 zile lucratoare inainte de data 

stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea postului vacant, anuntul privind 



concursul intrun cotidian de larga circulatie, pe pagina de internet a unitatii sanitare, 
precum ~i la sediul acesteia. 

(2) Anuntul afi~at la sediul ~i, dupa caz, pe pagina de internet a unitatii sanitare publice 
organizatoare a concursului va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente: 

a) denumirea postului vacant; 
b) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, locul de 

depunere a dosarului de concurs ~i datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de 
concurs; 

c) conditiile generale ~i specifice; 
d) tipul probelor de concurs, locul, data ~i ora des:ra~urarii acestora; 
e) bibliografia ~i, dupa caz, tematica; 
f) temele de proiect; 
g) calendarul de des~urare a concursului, respectiv data-limita ~i ora pana la care se pot 

depune dosarele de concurs, datele de des:f'~urare a probelor de concurs, termenele in care se afi~eaza 
rezultatele pentru fiecare proba, termenele in care se pot depune ~i in care se afi~eaza rezultatele 
contestatiilor, precum ~i termenul in care se afi~eaza rezultatele finale. 

ART.6 
(1) Concursul/Examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare: 

a) test-grila/lucrare scrisa de verificare a cuno~tintelor din legislatia specifica postului; 
b) sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului; 
c) interviul de selectie. 
(2) Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10. 

ART.7 
(1) Testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cuno~tintelor se des:ra~oara pe durata a eel mult 3 ore. 
(2) Testul-grila/Subiectele pentru lucrarea scrisa se elaboreaza de catre comisia de concurs, pe baza 

bibliografiei pentru concurs, in ziua probei. 
(3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grila/subiectelor pentru lucrarea scrisa nu 

parasesc incaperea pana la inceperea probei. 
ART.8 
(1) Testul-grila/ lucrare scrisa de verificare a cunostintelor ,elaborat se multiplica in prezenta 

pre~edintelui comisiei de concurs, intr-un numar de exemplare dublu fata de numarul candidatilor 
inscri~i in concurs. Dupa multiplicare testele-grila/intrebarilor , se introduc intr-un plic care se 
sigileaza. in cazul in care numarul candidatilor inscri~i impune des:ra~urarea probei de concurs in mai 
multe sali, pentru fiecare sala se intocme~te un plic sigilat, care va contine numarul de teste-grila ~i o 
rezerva egala cu numarul candidatilor repartizati in sala respectiva. 

(2) Persoanele care au participat la multiplicarea ~i sigilarea plicurilor cu testele-grila nu pot 
parasi spatiile in cares-au des~urat aceste activitati pana la inceperea probei. 

ART.9 
intrebarile se elaboreaza astfel meat: 
a) continutul sa fie clar exprimat; 
b) formularea sa fie in stricta concordanta cu bibliografia stabilita pentru concurs; 
c) sa acopere o arie cat mai extinsa a bibliografiei pentru concurs; 
d) sa poata fi rezolvate in timpul stabilit. 

ART.10 
(1) Personalul care supravegheaza des:fa~urarea probei testului-grila, responsabilul de sala ~i 

supraveghetorii sunt numiti cu eel mult 12 ore inainte de inceperea probei de comisia de concurs, la 
solicitarea pre~edintelui comisiei de concurs. 

(2) Pre~edintele comisiei de concurs stabile~te atributiile ~i responsabilitatile personalului de 
supraveghere. 

ART.11 



Pentru rezolvarea testului-grila / lucrare scrisa de verificare a cunostintelor ,candidatii folosesc 
numai pasta de culoare albastra. Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata 
semn distinctiv. 

ART.12 
Notarea testului-grila/lucrarea scrisa , se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de 

membrii comisiei de concurs ~i aprobat de pre~edintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, 
corespunzator notei 10. in situatia in care exista diferente mai mari de un punct intre punctajele 
acordate de membrii comisiei de concurs, pre~edintele reverifica ~i stabile~te punctajul definitiv. 

ART.13 
(1) Rezultatul testului-grila/ intrebarilor, se afi~eaza la sediul spitalului public care organizeaza 

concursul de ocupare a functiiilor specifice comitetului director, in termen de 24 de ore de la finalizarea 
probei. 

(2) Candidatii care au obtinut la proba scrisa /test-grila o nota mai mica de 6,00 sunt declarati 
respin~i ~i nu pot continua concursul. 

(3) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul proba scrisa, test- grila, in termen de 24 de ore 
de la, afi~are. Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de 24 de 
ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora. 

ART.14 
(1) Proiectul/lucrarea de specialitate reflecta modul in care candidatul analizeaza ~i propune 

solutii de rezolvare a temei aleasa. 
(2) Terna aleasa de candidat pentru proiectul/lucrarea de specialitate vizeaza spitalul public 

pentru care candideaza. lnformatiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie sa fie libere la 
publicare ~i obtinute in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

(3) La cererea candidatilor, spitalul public care organizeaza concursul de ocupare a functiilor 
specifice comitetului director are obligatia sa puna la dispozitia acestora, in maximum 3 zile de la data 
solicitarii, copii ale bugetului de venituri ~i cheltuieli aprobat, structura organizatorica aprobata ~i 
structura de personal ale unitatii sanitare, aflate in vigoare la data solicitarii. 

ART.15 
(1) Candidatii i~i aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de 

concurs, prin publicatia de concurs, ~i il depun odata cu inscrierea la concurs. 
(2) Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve 

problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 
14 ~i trebuie sa fie depus la inscriere. 

(3) Evaluarea ~i sustinerea proiectului de specialitate se fac in plenul comisiei de 
concurs/examen. 

( 4) in urma sustinerii orale a proiectului de specialitate, evaluarii continutului ~i a raspunsurilor 
date la intrebarile comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acorda cate o nota. Nota finala, cu 
doua zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. 

ART.16 
(1) Interviul de selectie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen sa 

constate, analizand ~i rezultatele obtinute la testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cuno~tintelor ~i 
proiectul de specialitate, daca respectivul candidat i~i va putea indeplini obligatiile in noua functie ~i 
daca este eel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experientei profesionale, 
aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor ~i cuno~tintelor manageriale ~i ambitiilor profesionale. 

(2) Interviul de selectie se des:ra~oara in plenul comisiei de concurs/examen. 
(3) Nuse adreseaza candidatului intrebari referitoare la opiniile sale politice, la activitatea 

sindicala, religie, etnie, sex, starea materiala ~i la originea sociala. 
(4) intrebarile ~i raspunsurile se consemneaza in scris prin grija secretarului comisiei de concurs 

~i sunt semnate de catre membrii comisiei ~i de candidat. 
ART.17 

(1) Pentru a fi declarati admi~i, candidatii trebuie sa obtina in cadrul concursului/examenului 
media finala eel putin 7,00, iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Media finala a fiecarui candidat se 
calculeaza cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la probele de evaluare. 
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(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabile~te, in ordinea descrescatoare a mediilor, 
candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidatilor se face pe baza mediei 
obtinute la testul-grila/lucrarea scrisa de verificare a cuno~tintelor, iar la mentinerea egalitatii, pe baza 
notei obtinute la interviul de selectie. 

(3) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia 
interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la data afi~arii. Contestatia se solutioneaza de comisia 
de solutionare a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de 
concurs/examen. 

ART.18 
Candidatii declarati admi~i in urma concursului/examenului sunt numiti pe posturile pentru care 

au concurat prin act administrativ al managerului spitalului ~i incheie cu acesta contract de 
administrare, in conformitate cu prevederile actelor normative. 

ART.19 
(1) In cazul in care, de la data anuntarii concursului ~i pan.a la afi~area rezultatelor finale ale 

acestuia, managerul spitalului public pentru care se organizeaza concursul este sesizat cu privire la 
nerespectarea prevederilor legale privind organizarea ~i desfii~urarea concursului, se va proceda la 
verificarea celor sesizate cu celeritate. in cazul in care se constata ca nu au fost respectate prevederile 
legale sau cand aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale prevazute 
de lege, des~urarea concursului va fi suspendata. 

(2) Suspendarea se dispune de catre managerul spitalului public organizator, dupa o verificare 
prealabila, in regim de urgenta, a situatiei in fapt sesizate, daca se constata existenta unor deficiente in 
respectarea prevederilor legale. 

(3) Sesizarea poate fi fiicuta de catre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solutionare 
a contestatiilor, de catre oricare dintre candidati sau de catre orice persoana interesata. 

(4) in situatia in care, in urma verificarii realizate potrivit alin. (1), se constata ca sunt respectate 
prevederile legale privind organizarea ~i des~urarea concursului, acesta se desfii~oara in continuare. 

ART.20 
(1) in cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data ~i ora desfii~urarii concursului: 
a) concursul se amana pentru o perioada de maximum 15 zile lucratoare; 
b) se reia procedura de organizare ~i desfii~urare a acestuia daca amanarea nu poate fi dispusa 

conform lit. a). 

(2) in situatia constatarii necesitatii amanarii concursului, unitatea sanitara organizatoare a 
concursului are obligatia: 

a) anuntarii, prin acele~i mijloace de informare, a modificarilor intervenite in desfii~urarea 
concursului; 

b) informarii candidatilor ale caror dosare au fost inregistrate, daca este cazul, prin orice mijloc de 
informare care poate fi dovedit. 

ART.21 
( 1) Candidaturile inregistrate la concursul a ca.mi procedura a fost suspendata sau amanata se considera 

valide daca persoanele care au depus dosarele de concurs i~i exprima in scris intentia de a participa din 
nou la concurs la noile date. 
(2) in situatia in care, la reluarea procedurii de concurs prevazute la art. 12, in dosare exista documente 

a caror valabilitate a incetat, candidatii au posibilitatea de a le inlocui pan.a la data emiterii actului 
administrativ de numire. 

ART.22 
(1) in cazul in care la concursul organizat in vederea ocuparii unui post din comitetul director nu s-au 

prezentat eel putin 2 candidati, incadrarea postului se face prin examen. 
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la Decizia Managerului Spitalului Municipal Oltenita 
nr. ..... din ............ . 

SPITAL .......................... . 

FI~A INTERVIULUI DE SELECTIE 

Candidat: nume, 
prenume ......................................................................................................................................... . 
Calificare (profesie, grad profesional, titlu 
academic) .............................................................................................. . 
Data 
interviului ................................................................................................................................................... . 

1. Aptitudini de comunicare: 
- Excelente (10-9,50) 
- Foarte bune (9,49 - 9,00) 
- Acceptabile (8,99- 7,00) 
- Minime (6,99 - 5,00) 
- Insuficiente 4,99 - 1,00 
2. Aptitudini ~i cuno~tinte manageriale: 
- Excelente, capabil sa i~i asume atributiile functiei de manager :rara o pregatire prealabila 
(10,00 - 9,50) 
- Foarte bune, este necesara putina pregatire (9,49- 9,00) 
- Bune, are cuno~tinte elementare, dar este capabil sa invete (8,99- 7,00) 
- Necesita multa pregatire (6,99 - 5,00) 
- Nu are a titudini mana eriale 4,99 - 1,00 
3. Ambipi profesionale: 
- Fixeaza obiective foarte ambitioase (10 - 9,50) 
- Scopuri de nivel malt (9,49- 9,00) 
- Obiective de nivel mediu (8,99- 7,00) 
- Obiective limitate, nu este foarte ambitios (6,99 - 5,00) 
- Se bazeaza e al ii rea des, obiective minime 4,99- 1,00 
4. Motivare: 
- Motivare excelenta, dorinta puternica de a munci (10-9,50) 
- Foarte interesat de ocuparea functiei; pune multe intrebari (9,49 - 9,00) 
- Dorinta de a munci (8,99 - 7,00) 
- Putin interesat de ocuparea functiei (6,99 - 5,00) 
- Nu este interesat de ocu area func iei, im asibil 4,99 - 1,00 
5. Corespunzator pentru ocuparea functiei de manager de spital public: 
- Excelent pentru acesta functie (10 - 9,50) 
- Foarte bun pentru aceasta functie (9,49 - 9,00) 
- Satisfiicator pentru acesta functie (8,99- 7,00) 
- Incert pentru aceasta functie (6,99 - 5,00) 
- Nesatisfiicator entru acesta func ie 4,99 - 1,00 
6. Autocontrol: 
- Are o excelenta abilitate de a se controla (10 - 9,50) 
- Siguranta de sine, incredere in capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49 - 9,00) 
- Autocontrol mediu (8,99- 7,00) 
- Pare suprasolicitat, nervos (6,99- 5,00) 
- Greoi, are reocu at, in .. orat 4,99- 1,00 



7. Impresie generali: 
- Excelenta (10 - 9,50) 
- Foarte buna (9,49-9,00) 
- Buna (8,99-7,00) 
- Satisracatoare (6,99- 5,00) 
- Nesatisracatoare (4,99- 1,00) 

N b . -*)· d.d I ** ota o t1nuta .................................... - can 1 atu este ......................................... . 

Evaluator (membrul Comisiei de concurs), 

Semnatura .................................................... . 
Data .............................................................. . 

*) Se trece nota interviului de selectie, calculata, cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor 
acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluati. 
**) Aprecierea candidatului m functie de nota obtinuta: 

- FOARTE POTRIVIT (10 - 9,50) 
- POTRIVIT (9,49 - 9,00) 
- DESTUL DE POTRIVIT (8,99-7,00) 
- NEPOTRIVIT (6,99 - 1,00) 



SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 
STR. ARGESULUI NR. 134. 

TEME - CADRU 
Pentru proiectul de management in vederea ocuparii functiei de director medical din cadrul 

Spitalului Municipal Oltenita 

1.Evaluarea si imbunatirea structurii ~i organizarii spitalului. 
2. Evaluarea serviciilor medicale furnizate de spital. 
3.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii- serviciilor medicale. 
4. Strategia managementului calitatii - element prioritar de crestere a performatei spitalului; 
5 .Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor medicale furnizate de spital. 

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un PROIECT care vizeaza spitalul public 
pentru care concureaza ( maxim 8-10 pagini cu font Arial 14 la un rand) , conform structurii propuse 
ma.I JOS. 

3. STRUCTURA SI GRILA DE EV ALU ARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT : 
A. Descrierea situatiei actuale a spitalului - 1 p 
B. Analiza SWOT a spitalului: - 1 p 
C. ldentificarea problemelor critice - 1 p 
D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii :facute - 1 p 
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata 5 p 

l.Scop 1 p 
2.Obiective - Ip 
3 .Activitati -1 p 

- definire ( 0,25 p) 
- incadrare in timp - grafic Gantt ( 0,25 p) 

- resurse necesare - umane, materiale, financiare( 0,25 p) 
- responsabilitati ( 0,25p) 

4 .Rezultate a~teptate -1 p 
5.lndicatori - evaluare , monitorizare -1 p. 

F .Din oficiu - 1 p. 

TOTAL : 10 PUNCTE 



SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 
STR. ARGESULUI NR. 134. 

BIBLIOGRAFIA 
pentru concursul de ocuparea funcpei de DIRECTOR MEDICAL din cadrul 

Spitalului Municipal Oltenita 
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare. ( Titlul I, VII, VIII,XII) 
2.Ordinul nr. 921 /2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 
3.Ordinul nr.863 I 2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalului; 
4.Ordinul nr.914 /2006 privind aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a spitalelor , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
5. Ordinul 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ mamagerial al entitatilor publice; 
6. Hotararea nr. 140/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru 
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 
pentru anul 2019 
7. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului; 
8.Ordinul 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare , stocare , prelucrare si 
transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului; 
9. Ordinul nr. 1091 / 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic; 
10. Ord. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ~i limitare a infectiilor 
asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 
11. OMS . nr. 870 /2004, actualizat, privind aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 
organizarea ~i efectuarea garzllor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile s1 
completarile ulterioare. 
12. Ordinul 446/2017 pentru aprobarea Procedurilor , standardelor si metodologiei de evaluare si 

acreditere a spitalelor. 
13.Ordinul M.S nr. 1761/ 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia , dezinfectia si 
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private , tehnici de lucru si interpretare pentru testele de 
evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie , procedurilor recomandate pentru dezinfectia 
mainilor , in functie de nivelul de rise , metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de 
suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de 
sterilizare. 
14.Ordinul 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/ 
laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului. 

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 

Scoala Nationala de Santate Publica si Management Sanitar - Managementul spitalului , Editura Public 
H Press 2006 Bucuresti 
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SPITALUL MUNICIPAL OLTENITA 
STR. ARGESULUI NR. 134. 
TEL 0242515931, FAX 0242510673 

CALENDARUL DE DESFA~URARE A CONCURSULUI 

Data publicarii MO, gov, presa, site si vizier 17.01.2022 

Data limita pana la care se pot depune dosarele de 01.02.2022, ora 14.00 
concurs 

Data selectiei de dosare 03/02/2022 

Data afisarii relutatului selectie de dosare 03/02/2022 

Data - limita de depunere a contestatiilor privind 04/02/2022 
rezultatul selectiei de dosare 

Data afisarii revultatului contestatiilor privind 07/02/2022 
selectia de dosare 

Data probei scrise 09/02/2022 

Data afisarii rezultatului probei scrise 11/02/2022 

Data limita de depunere a contestatiilor privind 14/02/2022 
rezultatul probei scrise 

Data limita pentru afisarea rezultatului 15.02.2022 
contestatiilor privind proba scrisa 

Data de sustinere a proiectului de specialitate 17.02.2022 ora 10.00 

Data interviului de selectie 17.02.2022ora. l 4.00 

Data afisarii rezultatului sustinerii proiectului de 18.02.2022 
specialitate si interviului 

Data afisarii rezultatului final al concursului 21.02.2022 

Data limita de depunere a contestatiilor privind 22.02.2022 
rezultatul sustinerii proiectului de specialitate / 
rezultatul final 

Data afisarii rezultatului contestatiilor privind 28.02.2022 
sustinerea proiectului de specialitate / rezultatului 
final 


