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Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea,cu sediul in Buftea str.Studioului 
,nr,5 Jud.Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post- DIRECTOR 
MEDICAL conform Ordinului nr 284/2007 completat cu Ordinul nr.954/2017, 
functie specifica comitetului director. 

Denumirea postului-DIRECTOR MEDICAL 

Concursul /examenul va avea loc la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie 
~-

•' ~ Buftea ,din str.Studioului nr 5 Oras Buftea ,jud.Ilfov in data de 04.05.2022 si va 
cuprinde trei probe si se va desfasura <lupa urmatorul orar: 

1. -proba scrisa(test grila de verificare a cunostintelor din legislatia specifica 
postului) in data de 04.05.2022,ora 10.00 la sediul institutiei; 

2. -proba practica (sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din 
domeniul de activitate al postului din tematica stabilita de comisia de concurs ) in 
data de 04.05.2022,ora 13.00 la sediul institutiei; 

3. -proba de interviu in data de 04.05.2022 ora 15.00 la sediul institutiei; 

Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10. 
Pentru a fi declarati admisi candidatii trebuie sa obtina media finala cel putin 7.00 

iar la fiecare proba minimum nota 6.00 
Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului cu 

exceptia interviului de selectie în termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatelor. 
Dosarele de inscriere se depun la comp.RUNOS cu cel putin 5 zile lucratoare 

înainte de data sustinerii concursului/examenului respectiv pana la data de 
19.04.2022 

Bibliografia si tematica proiectelor de management vor fi afişate la sediul unitatii 
sanitare si pe site-ul spitalului www.spitalbuftea.ro 

Informatii suplimentare privind conditiile de participare, se obtin de pe site-ul 
spitalului www.spitalbuftea.ro sau de la comp.RUNOS al unitatii tel:021 -3515295 
interior 133. 



Criteriile generale sunt următoarele: 

a) au domiciliul stabi l în România; 
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii , contra statului ori contra autorităţi i , de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împied i că înJăptuirea justiţ i ei , de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţi uni săvârş i te cu interiţ i e _. 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 
unităţ.ile sanitare abi litate: 
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Conditii specifice de particîpare la concurs: 

• să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 

• să fie confirmaţi cel puţin ca medici specialişti ; 

• să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă. 

Dosarul de înscriere va cuprinde: 

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 spedalist/primar; 
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; 
I) chitanţa reprezentând taxa de înscriere la concurs, în valoare de 150 lei. 
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TEME CADRU 

pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea 

funcţiei de DIRECTOR MEDICAL 

1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale , 
2. a) Analiza circuitelor funcţionale ; 
3. b) Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, administrative etc) ; 
4. c) Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate 
5. d) Dezvoltara platoului tehinic pentru intervenţii diagnostice şi terapeutice; 
6. e) Propuneri de îmbunătăţire a structurii şi organizării spitalului. 

2. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane 
3. a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii ; 
4. b) Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal; 
5. c) Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal; 
6. d) Metode de creştere a performanţei personalului ; 
7. e) Stimularea satisfacţiei profesionale a personalului medical. 

3. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital 
4. a) Analiza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, 

colectare, transmitere, val id are); 
5. b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, 

colectare, transmitere, validare); 
6. c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor; 
7. d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii 

clinice; 

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii 
5. a) Calitatea serviciilor; 
6. b) Calitatea datelor raportate; 
7. c) Calitatea personalului ; 
8. d) Satisfacţia pacienţilor. 

Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve 
problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu 
fonturi de 14 şi trebuie să fie depus la înscriere. 



STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE 

1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului ; 
2. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări ; 

3. Identificarea problemelor critice; 
4. Selecţionarea unei ·probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; 
5. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată; 

6. Scop; 
7. Obiective - indicatori ; 
8. Activităţi ; 
9. a) definire; 
I O. b) încadrare în timp - grafic Gantt; 
11. c) resurse necesare - umane, materiale, financiare; 
12. d) responsabilităţi. 
13. Rezultate aşteptate ; 

14. Monitorizare - indicatori; 
15 . Evaluare - indicatori. 

BIBLIOGRAFIE-Concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical la 
SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA 

I . DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI: 

1. Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările 
şi completările ulterioare - (Titlul I, VII , XII , XV); 

2. Ordin MSP nr. 1091 /2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al 
pacientului critic, cu modificările ş i completările ulterioare; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii ş i a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 ; 

4. Ordinul nr. I 068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor ş i a dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2021 - 2022 

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

6. Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii ş i preşedintelui Casei Naţionale de As igurări 

de Sănătate nr. 648/406/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
sănătăţii ·publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de As igurări de Sănătate nr. 



1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc 
servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi; 

7. Ordinul MS nr 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a sectiilor si compartimentelor de terapie intensiva din unitatile sanitare. 

8. Ordinul MS nr. 921 /2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul 
spitalului public; 

9. Ordinul MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privînd conditiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

1 O. Ordinul MS nr. I 761 /2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii 
procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi 
metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 
acestuia; 

11. Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

12. Ordinul MS nr. 43.4/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea 
spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVI0-19 şi a listei 
spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi , cazuri 
confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 nivel uri de 
competenţă, cu modificările ş i completările ulterioare; 

13. Ordinul MS nr. 1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

14. Legea nr. 346/2002, republicată privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale cu modificările ş i completările ulterioare şi normele de aplicare; 

15. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006, cu 
modificările ş i completările ulterioare; 

16. Ordinul MS nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al 
spitalului ; 

17. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii şi metodologiei de 
evaluare ~i acreditare ·a spitalelor; 

I. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 
2. Şcoala Naţională de Sănătate Publică" şi Management Sanitar- Managementul 

spitalului, editura Public H Press, 2006 Bucureşti. 
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