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A N U N Ț 

 
 

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal Ploiești 
organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director- Director medical 

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și 
specifice. 

Criteriile generale sunt următoarele: 
a)au domiciliul stabil în România 
b)nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate 

d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 
Criteriile specifice sunt următoarele: 
1.sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă 

în domeniul medicină, specializarea medicină 
2.sunt confirmați cel puțin medic specialist 
3.au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă; 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină 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)copie de pe 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; 
k)chitanța de concurs de 300  lei, plătită la caseria unității 
Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare 

înainte de data susținerii concursului-d-na Mladin Alina - compartiment RUNOS telefon 0244523904 
int.121. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de 
la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data 
depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. 



Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de Director medical va avea loc la sediul spitalului, 
Sala de ședințe, str. Ana Ipătescu, nr. 59 și cuprinde următoarele probe de evaluare: 

a)test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; 
b)susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 
c)interviul de selecţie. 
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. 
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media 

finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se 
calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. 

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, 
candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei 
obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza 
notei obţinute la interviul de selecţie. 

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului 
de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se soluţionează de comisia de 
soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de 
concurs/examen. 
 Publicația de concurs, tematica pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor și temele pentru 
proiectul de specialitate se găsesc și pot fi consultate pe site-ul unității noastre 
www.spitalulmunicipalploiesti.ro sau la Compartiment R.U.N.O.S., str. Ana Ipătescu, nr. 59 telefon  
0244523904 int.121 
 
Desfășurarea concursului privind ocuparea funcției de DIRECTOR MEDICAL 
Calendarul de desfășurare a concursului/examenului 
 
Nr. 
crt. 

Data și ora Etapa concursului/examen 

1 09.06.2022 ora 12 Termen limită de înscriere a candidaților 
2 14.06.2022 ora 14 Afișarea rezultatului verificării dosarelor -

verificarea îndeplinirii de către candidați a 
condițiilor de participare la concurs  

3 15.06.2022 ora 14 Depunerea contestațiilor privind rezultatele 
selecției dosarelor de înscriere 

4 16.06.2022 ora 14 Afișarea rezultatelor rezolvării contestațiilor 
privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere 

5 21.06.2022 între orele 10-1230 Susținerea testului grilă de verificare a 
cunoștințelor din legislația specifică postului 

6 21.06.2022 ora 13  Susținerea proiectului de specialitate pe o temă 
din domeniul de activitate al postului după 
susținerea testului grilă 

7 21.06.2022 ora 14 Interviul de selecție, după susținerea proiectului 
de specialitate 

8 21.06.2022 ora 15 Afișarea rezultatelor concursului la sediul 
concursului 

9 22.06.2022 ora 15 Primirea eventualelor contestații privind 
rezultatele concursului 

10 23.06.2022 ora 15 Afișarea la sediul spitalului a rezultatelor după 
soluționarea eventualelor contestații și 
finalizarea concursului 

 

Manager, 
Ec. Iordănescu Maria Mihaela 

                                                                                               



 
TEME CADRU  

PROIECT DE SPECIALITATE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  
DE DIRECTOR MEDICAL 

AL SPITALULUI MUNICIPAL PLOIESTI 
 
 
1. ÎMBUNĂTĂȚIREA STRUCTURII , EFICIENTIZĂRII ȘI ORGANIZĂRII SPITALULUI 

- evaluarea relației dintre structurile spitalului și serviciile furnizate 
- propuneri de îmbunătățire a structurii și organizării spitalului 

 
2. EVALUAREA RELAȚIEI DINTRE STRUCTURILE SPITALULUI ȘI SERVICIILE FURNIZATE 

- tipuri de servicii medicale acordate pacienților 
- eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanță 

 
3.EVALUAREA SPITALULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CALITĂȚII 

- calitatea serviciilor acordate 
- calitatea datelor raportate 
- calitatea personalului 
- gradul de satisfacție al pacientului  

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

- utilizarea rațională a resurselor pentru realizarea serviciilor medicale 
- metode de creștere a performanței spitalului. 

 
5.DEZVOLTAREA PLATOULUI TEHNIC PENTRU INTERVENȚII DIAGNOSTICE ȘI  
TERAPEUTICE 

- identificarea nevoilor 
- propuneri și măsuri de dezvoltare 

 
6.DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII MEDICALE ÎN SPITAL PE PRINCIPIUL COMPETENȚEI  
EFICIENȚEI ȘI EFICACITĂȚII 

- evaluarea activității medicale a spitalului 
- măsuri de eficiență și eficacitate a sistemului de îngrijiri 

 
7. IMPLEMENTAREA PROTOCOALELOR DE PRACTICĂ MEDICALĂ ÎN SPITAL 

- implicarea echipei medicale 
- metode de aplicare a protocoalelor de practica medicală 

 
 

Candidații aleg una din temele de mai sus și dezvoltă un proiect de specialitate, care vizează Spitalul 
Municipal Ploiești (într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 
în Arial cu spațiere la un rând) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE 
 
 

 
A.Descrierea situației actuale a spitalului 
 
B.Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări 
 
C.Identificarea problemelor critice 
 
D.Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute 
 
E.Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată 

1.Scop 
2.Obiective-indicatori 
3.Activități 

a)Definire 
b)Încadrare în timp-grafic Gantt 
c)Resurse necesare-umane, materiale, financiare 
d)Responsabilități 

 4.Rezultate așteptate 
5.Monitorizare-indicatori 
6.Evaluare-indicatori 

 
 
 
 

Manager, 
Ec. Iordănescu Maria Mihaela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BIBLIOGRAFIE 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR MEDICAL 
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI 

 
 
 

 
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI: 

 
1. Legea spitalelor nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; - Titlul VII - Spitalele 
2. H.G. nr. 140/2018 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 cu modificările și completările 
ulterioare  

3. Ordinul nr. 397/836/2018 al MS SI CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 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, cu 
modificările și completările ulterioare  

4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a 
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; 

5. Ordinul M.S. nr. 869//2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si 
desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si 
chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de 
compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare 
publice cu paturi, cu modificarile si completarile ulterioare 

6. Legea 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

7. Ordin M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

8. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului şi Normele de aplicare a acesteia (Ordinul MSP 
nr. 386/2004); 

9. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului 
public; 

10. Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice 

11. Ordin nr. 1.502/2016  pentru aprobarea componentei și a atribuțiilor Consiliului etic care 
functioneaza in cadrul spitalelor publice 

12. Ordin nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 
examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitătile 
sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare; 

13. O.M.S. 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, cu modificările și completările ulterioare; 



 

 

   

            14.    O.M.S. nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si  
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si 
dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de 
nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei 
acestuia 

 15. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 
organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

16. Ordinul MS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in functie de 
competenta 

 
  

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR : 
 

 1. Scoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Managementul Spitalului 
 

 
 
 
 
 
 

Manager, 
Ec. Iordănescu Maria Mihaela 


