
     
                                                                         ANUNT  

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale OMS nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice 

comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din OMS 954/2017. 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, cu sediul in localitatea Palazu Mare, str. Sentinelei 

nr.40, judetul Constanta organizeaza la sediu, concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului 

director din spitalele publice, dupa cum urmeaza: 

• 1 post director financiar contabil 

• 1 post director medical 

 

Vacante pe perioada determinata de 3 ani 

Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate numai persoanele care 

indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

Condiții generale: 

a) au domiciliul stabil in Romania; 

b) nu au fost condamnati definitiv 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 familie sau de unitatile sanitare abilitate. 

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale; 

 

Conditii specifice: 

• 1 post director financiar contabil 

a) Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata,cu diploma de licenta sau 

echivalenta in profil economic; 

b) Au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor; 

Bibliografia de concurs: 

 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: Titlul VII – Spitale; 

2. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare; 

3. H.G. nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care 
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reglementează condițiile acordării asistenție medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2021-2022; 

4. Ordin MS nr.1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a 

Programului Național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, cu modifcările și 

completările ulterioare; 

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

7. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

10. Ordonanța 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și 

completările ulterioare; 

12. OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Lega 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

14. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 

privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

16. Ordinul nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Ordin 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public. 

 

 

TEMATICA:  

1. Creșterea eficienței economico-financiare a spitalului. 

2. Managementul calității-element prioritar de creștere a performanței spitalului. 

3. Eficientizarea activității spitalului prin implementarea procedurilor și a managementului de 

risc la nivel financiar-contabil. 

4. Dezvoltarea și modernizarea spitalului-managementul de investiții 

5.  Analiza veniturilor si cheltuielilor spitalului pe tipuri de servicii, pe tipuri de secții  

6. Evaluarea situației economico – financiare a spitalului 

- analiza veniturilor pe tipuri de finanțare 



     
- analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri 

7.  Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanță economico-financiari  

- Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat 

- Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcţie de sursele de venit 

 

• 1 post director medical 

a) Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau 

echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina; 

b) Sunt confirmati ca medic specialist; 

c) Au minim 5 ani vechime in specialitatea respectiva; 

Bibliografia :  

 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: Titlul I, VII, XII, XVI; 

2. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordinul MS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publce din sectorul sanitar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. H.G. nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenție medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022; 

5. Ordinul MS nr.921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul 

spitalului public; 

6. Ordinul MS nr.1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului de etică 

ce funcționează în cadrul spitalelor; 

7. Ordin MS nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le 

îndeplineasca un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

9. Ordin MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

10. Ordinul MS nr.1224/2010 privind normarea personalului în unități sanitare publice; 



     
11. Ordinul nr.446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare 

și acreditare a spitalelor; 

12. Ordinul MS nr.1406/2006 privind aprobarea normelor de organizare a concursului/examenului 

pentru ocuparea funcției de șef de secție în unitățile sanitare publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

13. Ordinul MS nr. 1059/2009 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală; 

14. Ordinul MS nr.919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, 

prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului; 

15. Ordinul MS nr.1408/2010 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de 

competență; 

16. Ordinul nr.377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale 

de sănătate, cu modificările și compleările ulterioare; 

17. HG nr.286/2011 pentru aprobare Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de  

promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice. 

18. Ordin MS nr.1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a 

Programului Național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Tematica de concurs  

1. Managementul calității serviciilor medicale; 

2. Siguranța și satisfacția pacientului; 

3. Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului; 

4. Managementul resurselor umane; 

5. Analiza indicatorilor de performanță a serviciilor medicale; 

6. Implementarea protocoalelor de practică medicală în spital; 

7. Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului. 

 

 

 

 

 
 

 



     
 

 

 

Calendar  desfasurare concurs: 

 

Depunere dosare pana la data de 19.05.2022 inclusiv, ora 15:00  

1. Selectia dosarelor de inscriere 

Afisare rezultate selectie dosare                 20.05.2022 

Depunere contestatii     23.05.2022 

Afisare rezultate dupa solutionare contestatii   24.05.2022 

 

Probele se sustin in limba română 

2. Proba scrisa 

in data de 27.05.2022, ora 09,00  - director financiar contabil 

Afisare rezultate     27.05.2022 

Depunere contestatii     30.05.2022 

Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba 31.05.2022 

 

in data de 27.05.2022, ora 12,00  - director medical 

Afisare rezultate     27.05.2022 

Depunere contestatii     30.05.2022 

Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba 31.05.2022 

 

3. Sustinerea proiectului de specialitate: 

in data de 02.06.2022, ora 09,00  - director financiar contabil 

Afisare rezultate     02.06.2022 

Depunere contestatii     03.06.2022 

Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba 06.06.2022 

 

in data de 02.06.2022, ora 12,00  - director medical 

Afisare rezultate     02.06.2022  

Depunere contestatii     03.06.2022 

Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba 06.06.2022 

 

4. Interviul de selectie: 

in data de 02.06.2022, ora 10,00  - director financiar contabil 

Afisare rezultate     02.06.2022 

  Depunere contestatii     03.06.2022 

   Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba 06.06.2022 

 

in data de 02.06.2022, ora 13,00  - director medical 

Afisare rezultate     02.06.2022  

Depunere contestatii     03.06.2022 

Afisare rezultate contestatii si rezultat final proba 06.06.2022 

 

 

Afisare rezultat final concurs - 06.06.2022 

 

  

 



     
Depunerea la sediul spitalului  a  Dosarului complet cu toate documentele solicitate, asezate in ordinea de 

mai jos, care va conţine: 

 

✓ cererea de înscriere  

✓ copie dupa actul de identitate 

✓ copie dupa diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz; 

✓ curriculum vitae; 

✓ adeverinta care atesta vechimea in munca sau in specialitatea studiilor, dupa caz; 

✓ cazierul judiciar; 

✓ declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita 

prin lege; 

✓ adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corepsunzatoare,eliberata cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 

sanitare abilitate; 

✓ proiectul de specialitate; 

✓ taxa de concurs 150 lei; 

✓ copie dupa certificatul de medic specialist (pentru directorul medical); 

 

 

 

Se accepta NUMAI dosarele complete, cu toate documentele solicitate in prezentul anunt. Nu se 

admit completari, iar dosarele incomplete vor fi respinse. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.pneumoconstanta.ro ( Informatii publice-

Concursuri si examene) sau in zilele lucratoare L-V, intre orele 9,00 – 14,00 la telefon 0241 / 486.338 – 

birou RUNOS, persoana de contact Dobrescu Liliana. 

 

 

MANAGER, 

        DR. BORGAZI  ERDIN 

 

 

http://www.pneumoconstanta.ro/

