
  

Nr.2402/15.07.2019 

 

ANUNȚ 

 

 

In conformitate cu prevederile Dispozitiei Primarului orașului Azuga nr. 165/04.07.2019 pentru 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor specifice 

comitetului director din spitalele publice aflate in administrarea autoritatii publice locale a orașului 
Azuga, Managerul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga organizeaza concurs pentru 

ocuparea funcțiilor specifice de Director Medical și Director Financiar Contabil din cadru 

Comitetului Director al Spitalului . 

 

 

Concursul va avea loc la Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga din Azuga, str.Victoriei, 

nr.2 , .în data de 26.08.2019, respectiv în data de 27.08 2019 desfășurându-se în trei probe de 

evaluare după cum urmează: 

 

1. Test-grila/lucrare scrisă de verificare a cunoștintelor din legislația specific postului în data 

de 26.08.2019, ora10:00- director financiar-contabil, respectiv 27.08.2019, ora 10:00- 

director medical 
 

2. Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data 

de 27.08.2019, ora12:00- director financiar-contabil, respectiv 28.08.2019, ora 12:00- 

director medical 
 

3. Interviul de selectie în data de 27.08.2019, ora 14:00- director financiar-contabil, 

respective 28.08.2019, ora14:00- director medical 

 

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția 

inverviului de selectie, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se solutionează de 

comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul 

comisiei de concurs/examen. 

 

 

A. CALENDARUL DE CONCURS 

pentru concursul de ocupare a funcţiilor specifice comitetului director din Spitalul de Ortopedie și 
Traumatologie Azuga. 

Pentru funcția de director medical 
   

Data limită publicarea anunțului de concurs , 15 iulie 2019. 

 

Data-limită, ora și locul unde se pot depune actele pentru dosarele de concurs (Dosarul de 

înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data 
susţinerii concursului) - 17 august  2019, ora 12,00, la sediul Spitalului de Ortopedie și 
Traumatologie Azuga, str.Victoriei, nr.2, Azuga, județ Prahova. 
Data 18 august 2019, ora 12,00 termen afișare rezultate selecţie dosare  
Data 18 august 2019, ora 16,00 termen depunere contestație  cu privire la selecţia dosarelor (cel 

mult 24 de ore de la data  afișării rezultatului verificării dosarelor)  
Data 19 august 2019, ora 16,00 termen  afișare rezultate contestaţii cu privire la selecţia dosarelor 
(24 de ore de la data depunerii contestației)  
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Data, ora și locul desfășurării primei probe a concursului - testul-grilă de verificare a 
cunoştinţelor din legislaţia specifică postului -  27 august  2019, ora 10,00 la sediul Spitalului de 

Ortopedie și Traumatologie Azuga, str.Victoriei, nr.2, Azuga, județ Prahova. 
Data 27 august  2019, ora 14,00 termen afișare rezultate test-grilă 

Data 27 august 2019, ora 16,00 termen depunere contestație cu privire la notarea probei 
scriseData 28 august  2019, ora 11,00 termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea 
probei scrise 

Data 28 august 2019, ora 12,00 susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de 
activitate al postului și a interviului de selecție  
Data 28 august 2019, ora 16,00 termen afișare rezultate susținerea proiectului de specialitate și a 
interviului de selecție 

Data 29 august  2019, ora 10,00 termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de 

specialitate 

Data 29 august  2019, ora 15,00 termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea 
proiectului de specialitate 

Data 29 august  , ora 16,00 termen în care se afișează rezultatele finale 

Data 29 august 2019, ora 16,00termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale -24 ore  

de la data afișării rezultatului final 
Data 30 august 2019, ora 13,00 termen afișare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele finale - 
24 ore de la termenul de depunere contestații  
Data 30 august 2019, ora 13,00 termen afișare rezultate concurs - ADMIS/RESPINS 

Pentru funcția de director financiar contabil 
Data limită publicarea anunțului de concurs în mediile enumerate, 15 iulie 2019 

Data-limită, ora și locul unde se pot depune actele pentru dosarele de concurs (Dosarul de 

înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data 
susţinerii concursului)-17 august 2019, ora 12,00, la sediul Spitalului de Ortopedie și 
Traumatologie Azuga, str.Victoriei, nr.2, Azuga, județ Prahova. 
Data 18 august 2019, ora 12,00 termen afișare rezultate selecţie dosare 

Data 18 august 2019, ora 16,00 termen depunere contestație  cu privire la selecţia dosarelor (cel 

mult 24 de ore de la data  afișării rezultatului verificării dosarelor) 
Data 19 august 2019, ora 16,00 termen  afișare rezultate contestaţii cu privire la selecţia dosarelor 
(24 de ore de la data depunerii contestației)  
Data, ora și locul desfășurării primei probe a concursului- testul-grilă de verificare a cunoştinţelor 
din legislaţia specifică postului, 26 august  2019, ora 10,00 la sediul Spitalului de Ortopedie și 
Traumatologie Azuga, str.Victoriei, nr.2, Azuga, județ Prahova. 
Data 26 august  2019, ora 14,00 termen afișare rezultate test-grilă 

Data 26 august 2019, ora 16,00 termen depunere contestație cu privire la notarea probei scrise 

Data 27 august  2019, ora 11,00 termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea probei 
scrise 

Data 27 august 2019, ora 12,00 susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de 
activitate al postului și a interviului de selecție  
Data 27 august 2019,ora 16,00 termen afișare rezultate susținerea proiectului de specialitate și a 
interviului de selecție 

Data 28 august  2019, ora 10,00 termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de 

specialitate 

Data 28 august  2019, ora 15,00 termen afișare rezultate contestaţii cu privire la notarea 
proiectului de specialitate 

Data 28 august  , ora 16,00 termen în care se afișează rezultatele finale 

Data 28 august 2019, ora 16,00 termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale-24 ore  

de la data afișării rezultatului final 
Data 29 august 2019, ora 13,00 termen afișare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele finale-

24 ore de la termenul de depunere contestații 
Data 29 august 2019, ora 13,00 termen afișare rezultate concurs-ADMIS/RESPINS 

 

B. LA CONCURS/EXAMEN SE POT INSCRIE CANDIDATII CARE INDEPLINESC 

CUMULATIV CRITERIILE GENERALE SI SPECIFICE. 



  
 

   (1) 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 falsori 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 vârstă de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. 

  

  (2) Criteriile specifice sunt următoarele: 
   a) pentru directorul medical: 

   1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 
   2. Sunt confirmați cel puțin medic specialist; 
   3. au minimum 5 anivechime în specialitatea respectivă; 
   b) pentru directorul financiar-contabil: 

   1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licență sau 

echivalentă în profil economic; 

   2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 

   3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de 

conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu*; 

 

     

 (3) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 

1. pentru directorul medical: 

   a) cererea de înscriere (anexa nr.3); 

   b) copie de pe actul de identitate; 

   c) copie de pediplomă de licență sau de absolvire, după caz; 

   d) copie de pe certificatul de medic specialist; 

   e) curriculum vitae; 

   f) adeverință care atestă vechimea în gradul professional sau în specialitatea studiilor, după 

caz; 

   g) cazierul judiciar; 

   h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este 

definită prin lege; 

   i) adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

   j) proiectul de specialitate (sigilat); 

   k) taxa de concurs- 150 lei 

   2. pentru directorul financiar-contabil: 
   a) cererea de înscriere; 

   b) copie de peactul de identitate; 

   c) copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, dupăcaz; 
   d) curriculum vitae; 

   e) adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz; 

   f) cazierul judiciar; 

   g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este 

definită prin lege; 

   h) adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

   i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului 



  
european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu; 

   j) proiectul de specialitate (sigilat); 

   k) taxa de concurs- 150 lei 

 

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs la sediul Spitalului de 

Ortopedie și Traumatologie Azuga, din Azuga, str.Victoriei, nr.2, județ Prahova, compartiment 

R.U.N.O.S. cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului/examenului, 

respectiv până la dată de 17.08.2019. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul  comisiei de concurs. 

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore 

de la dată comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore 

de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor. 
 

 

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs la Comp. R.U.N.O.S., 

telefon: 0244/32.20.51, interior 211șipe site-ulspitaluluiwww.ortopedieazuga.ro. 

 

 

C. BIBLIOGRAFIA PENTRU FIECARE FUNCŢIE ÎN PARTE 

 

Director medical 
1 Titlul VII din Legea nr. 95/2006 , Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
2 Ordinul M.S.P. nr.921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul 
spitalului public 

3      Ordinul M.S. nr.863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competentelor consiliului 

medical al spitalelor 

4 Hotărârea Guvernului nr.140/2018, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-
cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale,  a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului  de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, 

cu modificările și completările ulterioare 

5 Ordinul M.S. și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018  a Hotărârii Guvernului nr. 
140/2018 pentru aprobarea pachetelor  de servicii și a Contractului-cadru care reglementează 
condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor  medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu modificările și completările 
ulterioare 

6  Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind 
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea  obținerii autorizației sanitare de 
funcționare, cu modificările și completările ulterioare 

 7  Ordinul M.S. nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și 
limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare. 
8 Ordinul Ministerului Sănătății nr.870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul 
de munca, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările 
și completările ulterioare 

9 Ordinul M.S. nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea 

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

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

11  Legea nr.53/2003- Codul Muncii, Republicat, cu modificările și completările ulterioare 

12 Legea nr.319/2006  securității și sănătății în munca, cu modificările și completările 
ulterioare 

13 Legea nr.153/2017-Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

14  Hotărârea Guvernului nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru 



  
condiții de munca prevăzut în anexa nr. ÎI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, cu 
modificările și completările ulterioare 

15 Ordinul M.S.P. nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului 

 

Director financiar-contabil 
1    Titlul VII din Legea nr. 95/2006 , Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
2    Ordinul M.S.P. nr.921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul 

spitalului public 

3   Legea finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare 

4    Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

5    Ordinul  MF nr.923/2014, republicare 1, 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 

6    Ordinul M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidență și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare 

7   Ordinul M.F.P. nr.2861/2209 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

8    Ordin nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 

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

9    Ordinul M.S. și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018  a Hotărârii Guvernului nr. 

140/2018 pentru aprobarea pachetelor  de servicii și a Contractului-cadru care reglementează 
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor  medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,cu modificările și completările 
ulterioare 

10    O.G.  nr. 81 / 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

11   Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

12   Legea nr.53/2003- Codul Muncii, Republicat, cu modificările și completările ulterioare 13          

13   Legea nr.153/2017-Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

14   O.U.G. nr.114/2018- privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor 

masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 

cu modificările și completările ulterioare 

 C. TEMATICA/TEMELE PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENTPENTRU 

FIECARE FUNCŢIE ÎN PARTE 

 

 

Director medical 

 



  
I. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de Spitalul de Ortopedie și Traumatologie 
Azuga 

a) Evaluarea nevoilor de servicii medicale furnizate  în funcție de specificul geografic al zonei 
și de structura populației deservite (densitate, grupe de vârstă, morbiditate specifică, etc.); 

b) Evaluarea relației dintre nevoile de servicii ale populației din zonă și capacitatea spitalului 

de a le oferi;  

c) Optimizarea fluxulul informațional;  
 

II.  Îmbunătățirea gradului de informatizare a proceselor: 
a) Propuneri de îmbunătățire a performanței Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga  
b) Propuneri de îmbunătățire a timpului de răspuns la solicitare (promptitudinea); 
c) Îmbunătățirea procesului de înregistrare a motivelor de solicitare (creșterea gradului de 

concordanță între diagnosticul prezumat și diagnosticul la caz)  
 

III.  Îmbunătățirea managementului resurselor umane: 

a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii;  
b) Evaluarea relației între structura, dotarea și încadrarea cu personal; 
c) Evaluarea relației dintre serviciile furnizate și încadrarea cu personal;  
d) Metode de creștere a performanței profesionale a personalului. 

 

IV. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității 
a) Calitatea serviciilor 

b) Calitatea datelor raportate 

c) Calitatea personalului 

d) Satisfacția pacienților 
 

Director financiar-contabil 
 

I. Gestiunea financiară a spitalului:  
a) Analiza pe baza de bilanț 
b) Analiza pe baza contului de profit și pierdere 

 

II. Analiza situației economico-financiare a spitalului: 

a) Analiza veniturilor pe tipuri de finanțare 

b) Analiza cheltuielilor pe tipuri de costuri 

 

III. Metode de creștere a eficienței utilizării resurselor financiare disponibile pentru 

sănătate: 
a) Măsuri de creștere  a eficienței 
b) Dezvoltarea măsurilor de eficiență 

 

IV. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanță economico-financiari: 

a) Execuția bugetară fața de bugetul  de cheltuieli aprobat 
b) Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcție de sursele de venit 

 

*** 
Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi elaborează un proiect de management maxim 8-10 

pagini în Arial la fonturi de 14, conform structurii propuse mai jos. 

 

 

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 
 

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului:  

1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei  
2. Structura spitalului 



  
3. Resursele umane  

4. Activitatea spitalului 

5. Situaţia dotării  
6. Situaţia financiară  
 

B. Analiza SWOT a spitalului (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi analiza 
mediului extern: oportunităţi şi ameninţări)  
 

C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute 

 

D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani  
1. Scop, Misiune, valori   

2. Obiective  

3. Activităţi  
a. Definire  

b. Termene, încadrare în timp  

c. Resurse necesare. Surse de finanţare  
d. Responsabilităţi  
4. Rezultate aşteptate (indicatori)  
 

BAREM PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 

Forma de prezentare a planului - respectarea indicaţiilor de fonturi Ariel de 14 şi a numărului de 
pagini (8-10 pagini) -  0,5 p 

 

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului:  

1. Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei -  o,5 p 

2. Structura spitalului -  o,5 p 

3. Resursele umane -  o,5 p 

4. Activitatea spitalului -  o,5 p 

5. Situaţia dotării -  o,5 p 

6. Situaţia financiară -  o,5 p 

 

B. Analiza SWOT a spitalului  (analiza mediului intern: puncte forte, puncte slabe şi analiza 
mediului extern: oportunităţi şi ameninţări) - 1 p 

 

C. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute – 0,5 p 

 

D. Dezvoltarea planului de management pentru următorii 3 ani 
1. Scop, Misiune, valori,  o,5 p 

2. Obiective strategice – 1 p 

3. Activităţi  
a. Definire -  1 p 

b. Termene, încadrare în timp -  o,5 p 

c. Resurse necesare. Surse de finanţare -  o,5 p 

d. Responsabilităţi -  o,5 p 

4. Rezultate aşteptate (indicatori) – 1p 

 

 

 

MANAGER, 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR-DINU 
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