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AN U N Ţ

Consiliul de adm inistraţie al Spitalului de O bstetrică-G inecologie Ploieşti, anunţă
scoaterea la concurs a funcţiei de m anager, persoana fizica.
C oncursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Prahova, situat în M unicipiul
Ploieşti, B ulevardul R epublicii, nr.2-4, judeţul Prahova, în perioada 30 septem brie-18
noiem brie 2016.
Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească urm ătoarele
condiţii:
a) sa fie absolvenţi de învăţăm ânt universitar de lungă durată cu diplom ă de licenţă
sau echivalentă;
b) sa fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în m anagem ent sau m anagem ent
sanitar, agreate de M inisterul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al m inistrului sănătăţii, ori
sunt absolvenţi ai unui m asterat sau doctorat în m anagem ent sanitar, econom ic ori
adm inistrativ organizat într-o instituţie de învăţăm ânt superior acreditată, potrivit legii;
c) sa aiba cel puţin 10 ani vechim e în posturi prevăzute cu studii universitare de
lungă durată, conform legii;
d) sa nu fie condam naţi penal sau în curs de urm ărire penală;
e) sa fie apţi din punct de vedere m edical (fizic şi neuropsihic);
f) sa nu aiba vârsta de pensionare, conform legii.
înscrierile se fac la sediul unitatii sanitare la Serviciul R esurse U m ane al Spitalului
de O bstetrică-G inecologie Ploieşti, situat pe strada M ihai Bravu, n r.l 16, din M unicipiul
Ploieşti, judeţul Prahova. Perioada de înscriere este de la data apariţiei anunţului în ziar
şi până la data de 31 octom brie 2016, ora 15.00.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină urm ătoarele documente:
a) cererea de înscriere (se procură de la Serviciul R esurse U m ane al spitalului sau de
pe site-urile w w w .cjph.ro, w w w .m atem itate-ploiesti.ro);
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizată a diplom ei de licenţă sau echivalente;
d) copia legalizată a docum entelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în
m anagem ent sau m anagem ent sanitar, agreate de M inisterul Sănătăţii şi stabilite prin
ordin al m inistrului sănătăţii, ori care atesta absolvirea unui m asterat sau doctorat în
m anagem ent sanitar, econom ic ori adm inistrativ organizat într-o instituţie de învăţăm ânt
superior acreditată, potrivit le g ii;
e) curriculum vitae;
f) copii ale diplom elor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări,
com petenţe/atestate etc. în dom eniul m anagem entului sanitar;
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g) adeverinţa care atestă vechim ea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau
copie de pe carnetul de m uncă, certificată "în conform itate cu originalul" de către
conducerea unităţii;
h) cazierul judiciar;
i) adeverinţa din care rezultă că este apt m edical şi fizic (adeverinţă m edicală şi aviz
de boli cronice de la m edicul de fam ilie), precum şi neuropsihic (certificat m edical de la
medicul psihiatru);
j) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică;
j) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schim bat num ele,
după caz;
k) proiectul de m anagem ent realizat de candidat (în trei exem plare, fiecare în plic
sigilat, fiecare pagina a proiectului se va sem na de către candidat);
1) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
Taxa de participare la concurs este de 1000 lei, şi se va achita la casieria Consiliului
judeţean Prahova din m un. Ploieşti, Bulevardul R epublicii, nr.2-4, etaj 2, cam era 206, de
luni până vineri, între orele 8-13.00.
Relaţii suplim entare se pot obţine la nr. de telefon 0244/409100 interior 144 al
Spitalului de O bstetrică-G inecologie Ploieşti.
R egulam entul de organizare si desfasurare a concursului, calendarul de concurs,
tem ele-cadru pentru proiectul de m anagem ent, şi bibliografia se vor publica pe site-urile
w w w .cjph.ro , w w w .m atem itate-ploiesti.ro
şi se vor afişa la sediul Spitalului de
O bstetrică-G inecologie Ploieşti
Grila de punctare a proiectului de m anagem ent se va afişa la sediul spitalului
susm enţionat si pe site-urile w w w .cjph.ro, w w w .m aternitate-ploiesti.ro, după încheierea
perioadei de înscriere a candidaţilor.
PR EŞED IN TE CO N SILIU L

02 noiembrie 2016 (miercuri)

31 octombrie 2016 (luni), ora
15.00

01 noiembrie 2016 (marţi)

Se finalizează inscrierile (cu 7
zile inainte de concurs) la sediul
spitalului

Întâlnirea comisiei de concurs
pentru studierea dosarelor
(maxim 4 zile de la finalizarea
înscrierilor) si afişarea listei
candidaţilor care îndeplinesc
condiţiile de participare- la sediul
spitalului

07 noiembrie 2016 (luni)

08 noiembrie 2016 (marţi)

09 noiembrie 2016 (miercuri)

Ziua desfăşurării testului grila,
ora 10:00
la sediul Consiliului Judeţean
Prahova si începerea perioadei de
evaluare
a
proiectelor
de
management

Se vor afişa rezultatele testului
grila la sediul Consiliului
judeţean Prahova (termen 24 de
ore de la finalizarea probei)

Depunerea contestaţiilor (24 de
ore de la afişarea rezultatelor)

10 noiembrie 2016 (ioi)

11 noiembrie 2016 (vineri)

Se afiseaza rezultatele la
contestaţii ( 24 de ore de la
primirea lor) la sediul Consiliului
judeţean Prahova

La ora 9:00 se incheie perioada
de evaluare a proiectului
La ora 10 :00
se
susţine
proiectul
de
management

C onform
art.29 alin.3 din
regulam entul de o rg an izare si
desfasu rare
a
concursului,
term enul de 24 de ore se
suspenda pe perioada zilelor
n elu crato are

15 noiembrie 2016 (marţi)

16 noiembrie 2016 (miercuri)

18 noiembrie 2016 (vineri)

Depunerea contestaţiilor (24 de
ore de la afişarea rezultatelor)

Se afiseaza rezultatele la
contestaţii ( 24 de ore de la
primirea lor)

Înaintarea procesului verbal cu rezutatele concursului de către
consiliul de administraţie al spitalului si solicitarea adresata
preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova pentru emiterea dispoziţiei
de numire in funcţie a managerului

30 septembrie 2016 (vineri)
Se publica anunţul pentru
concurs,
intr-un ziar de interes local si
unul naţional, de larga circulaţie,
Viata medicala, precum si pe site
-u rile www.cjph.ro ,

w w w.m atem itate-ploiesti.ro

03 noiembrie 2016 (ioi)

Se afiseaza rezultatele la
contestaţii ( 24 de ore de la
primirea lor) la sediul spitalului

Primirea contestaţiilor (24 de ore
de la afişarea listei candidaţilor
care îndeplinesc condiţiile de
participare)

14 noiembrie 2016 (luni)
Se vor afişa rezultatele finale la
sediul Consiliului judeţean
Prahova si pe site-ul Consiliului
Judeţean Prahova

APROBAT,
PREŞEDINTELE COMISIELTiE CONCURS

TEM E - CADRU pentru proiectul de management
1.
a)
b)
c)
d)
e)

îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului:
Analiza circuitelor funcţionale;
Analiza structurii pe secţii (clinice, paraclinice, adm inistrative etc.);
Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului şi serviciile furnizate;
Imbunatatirea calitatii serviciilor si a datelor raportate
Propuneri de im bunatatire a structurii si organizării spitalului.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

îmbunătăţirea managementului economic si al resurselor umane :
A naliza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
A naliza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.);
Evaluarea relaţiei dintre structura spitalului şi încadrarea cu personal;
Evaluarea relaţiei dintre serviciile furnizate şi încadrarea cu personal;
M etode de creştere a perform antei personalului;

3.
Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital:
a)
A naliza activităţii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;
b)
A naliza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare,
transmitere, validare);
c)
Imbunatatirea capacitatii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
d)
Propuneri de im bunatatire a perform antei spitalului pe baza analizei activitatii clinice.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Strategia managementului in activitatea de investiţii si domeniul achiziţiilor:
In echipamente;
M odernizarea de secţii;
Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale)
M odalitati de achiziţie;
Indicatori de eficienta a utilizării stocurilor.

5.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii

spitalului:
a)
Fundamentarea activitatilor;
b)
Determ inarea cheltuielilor pe secţii si tipuri de cheltuieli;
c)
Indicatori de eficienta determ inaţi pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului
6.
Identificarea necesităţilor investitionale pentru satifacerea cerinţelor de baza ale
spitalului, in concordanta cu tipul acestuia, prioritizarea creşterii confortului de habitat si
propuneri pentru creşterea veniturilor unitatii, avand ca obiective investiţii in:
a) Echipamente;
b) M odernizarea de secţii;
c) Extinderi;
d) Reparaţii capitale.

APROBAT,
PREŞEDINTELE COM ISIEI D l CONCURS

Candidaţii aleg una din tem ele de m ai sus ş i dezvolta un p ro iect de m anagem ent care vizează
spitalul pu blic pentru a cărui fu n cţie de m anager concurează ( maxim 8 - 1 0
pagini
tehnoredactate p e calculatorţ cu f o n t de 14 în A ria l la un rând), tinand cont de următoarele
cerinţe:
STRU CTU RA PRO IECTU LU I D E M A N A G E M E N T
A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului (misiunea spitalului, evaluarea mediului extern,
evaluarea m ediului intern);
B. Analiza SW OT, in detaliu, a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
C.

Identificarea problem elor critice;

D.

Selecţionarea unei problem e prioritare cu m otivarea alegerii făcute;

E.
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
4.

Dezvoltarea planului de m anagem ent pentru problem a prioritară identificată:
Scop;
Obiective-indicatori;
Activităţi:
definire;
încadrare în timp - grafic Gantt;
resurse necesare - um ane, materiale, financiare;
responsabilităţi;
Rezultate aşteptate, monitorizare si evaluare (in d icato ri).

NOTA: Grila de pun ctare se afiseaza la sediul Spitalului Obstetrica Ginecologie Ploieşti si se
publica p e site-urile: www.ciph.ro si www.maternitate-ploiesti.ro , dupa fin alizarea înscrierilor

A P R O BAT,
PREŞEDINTELE COM I

INCURS

B IB L IO G R A F IE
pentru concursul de ocupare a funcţiei de m anager, persoană fizică, din spitalele publice
A. D IN DOM ENIUL L E G ISLA ŢIE I
1.

Legea nr. 95/2006, privind reform a în domeniul sănătăţii, republicata;

2.

Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea N orm elor m etodologice pentru elaborarea bugetului

de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificările si com pletările ulterioare;
3. Ordinul n r.9 14/2006 pentru aprobarea norm elor privind condiţiile pe care trebuie sa le
îndeplinească un spital in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările si
completările ulterioare;
4.

H otararea G uvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-

cadru care reglem entează condiţiile

acordării asistentei medicale,

a medicam entelor si a

dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2016-2017
cu modificările si com pletările ulterioare;
5. Ordinul M S/CNAS nr.763/377/2016 privind aprobarea N orm elor m etodologice de aplicare
in anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglem entează condiţiile acordării asistentei medicale, a m edicam entelor si a dispozitivelor medicale
in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;
6. Ordinul n r.9 16/2006 privind aprobarea N orm elor de supraveghere, prevenire si control al
infecţiilor nosocom iale in unitatile sanitare, cu modificările si com pletările ulterioare;
7.

Ordinul nr.

1792/2002 pentru aprobarea N orm elor m etodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajam entelor bugetare si legale, cu modificările si com pletările ulterioare;
8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;
9. Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea N orm elor m etodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr.98 privind
achiziţiile publice;
10. Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, cu m odificările si com pletările ulterioare.
11. Ordinul nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor locale, judeţene
si regionale d.p.d.v. al com petentei resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura
asistenta medicala de urgenta si ingrijirile m edicale definitive pacienţilor aflaţi in stare critica;
12. Ordinul nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalului in funcţie de
com petenta si Criterii m inim e obligatorii din 18.04.2011 pentru clasificarea spitalelor in funcţie de
competenta;
13. Ordinul M .S.nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor com itetului director din cadrul
spitalului public;
14. Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/m anagerial al entitatilor
publice.
15. Legea nr.53/2003 privind Codul m u n c ii, republicata.
B. D IN DOM ENIUL M A N A G E M E N TU LU I SANITAR
1.
Şcoala N aţională de Sănătate Publică şi M anagem ent Sanitar - M anagem entul
spitalului, 2012, Bucureşti;

