SPITALUL JUD. DE URGENTAVALCEA
NR. 4848 DIN 20.02.20L5

ANUNT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI
JUDETEAN DE URGENTA VALCEA ORGANIZEAZA
CONICURS PENTRU OCUPAREA FIINCTIEI DE
MANAGER PERSOA}{A FIZICA, fI{ DATA DE
23.03.2015 ORELE

1300.

ANLINTUL DE CONCURS A FOST PUBLICAT N
SAPTAMANALUL 66VIAIA MEDICALA" NR. 8 DN
DATA DE 20.02.2015.

ANLINTIJL DE CONCURS, TEMELE CADRU SI
BIBLIOGRAFIA SUNT AFISATE LA NTIZIERUL DE LA
SEDIUL UNITAIII SI PUBLICATE PE SITE-UL

SPITALULUI (www.sjv.ro)

SI AL

JUDETEAN VALCEA (www. cj valcea.ro).

CONSILruLUI

SPITALUL JUDETEAI'I DE URGENTA VALCEA

:
Telefon z

lui Traian, Nr. 201
Ramnicu Valcea

Calea

Cod fiscal

2540589

Fax

02501748001
02501746989

:

E-mail : soitalul valcea@vahoo.com

Nn..+3/3 DrN,13 DJ- )8/f

CAT RE
Saptamanalul "VIATA MEDICALA"

Va rugam a include in paginile ziarului dumneavoastra urmatorul anunt:

"Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea organizeaza concurs in
conformitate cu prevederile Dispozitiei Presedintelui ConsiLiului Judetean Valcea nr. 59110.02.2015, prin care
se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de manager, persoana frzica al unitatilor
sanitare cu paturi al caror management al asistentei medicale a fost preluat de catre Consiliul Judetean Valcea,
in data de 23 martie 2015 orele 13.00 la sediul spitalului din strada Calea lui Traian nr.20l parter.
Dosarul de inscriere se depune personal la secretariatul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea pana la
data de 16 martie 2015 orele 15.30
Concursul consta in proba scrisa, sustinere proiect de management completata, dlpa caz, de un interviu
de selectie.

La concurs se pot inscrie persoane frzice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;

b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de
Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, sau sunt absolventi ai unui masterat sau
doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior
acreditata, potrivit legi;
c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
e) sunt apti din punct de vedere medical (frzic si neuropsihic);
f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

Dosarul de concurs va cuprinde:
a) cererea de inscriere;
b) copia actului de identitate;

c) copia legahzataa diplomei de licenta sau echivalente;
d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sanitar ori
copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ,
organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata. potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in
domeniul managementului sanitar;
g) cametul de munca sau, dupa caz, adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga
durata, in copii certificate pentru conformitate cu originalul, de catre conducerea unitatii
h) cazieruljudiciar;
i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, ftzic si neur:opsihic;
j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1 989;
k) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea
penala asupra sa;
l) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
m) proiectul de management realizat de candidat;
n) chitanta de plata a taxei de concurs in cuantum de 800 lei.
Bibliografia si temele cadru pentru proiectul de management sunt afisate la sediul Spitalului Judetean de
lJrgenta Valcea si pe site-ul institutiei www.sjv.ro

PRESEDINTELE CONSILIULTTI DE ADMINISTRA IE
BELCIU ION

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
DrN /3 . c2^ zr,ts
NR. +3

/t

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcliei de manager, persoandftzicd,
Spitalul Judelean de Urgen!6 V6lcea

1. LEGEA nr. 95/2006, privind reforma in domeniul slnltl]ii, cu modificlrile gi completflrile
ulterioare; Titlul VII - spitale.
40012014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a
Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii2014-2015;

2. HOTARAREA Guvernului nr.

3. ORDINUL Ministerului Sinitd{ii Putrlice nr. 91412006 pentru aprobarea normelor privind
condi{iile pe care trebuie sI la indeplineascd un spital in vederea oblinerii autoriza[iei sanitare de
fluncfionare, cu modificlrile qi completlrile ulterioare;

4. ORDINUL Ministerului SInItIfii Publice nt'. 176412006 privind aprobarea oiiterilor de
clasificare a spitalelor de urgenfd locale, judelene qi regionale din punctul de vedere al
competenlelor, resurselor materiale qi umane gi al capacitdlii lor de a asigura asistenjd medical[ de
urgen!6 qi ingrijirile medicale definitive pacien{ilor allafi in stare critic[;

5. ORDINUL Ministerului SIn[tlfii Publice nr. 1706/2007 privind conducerea qi organizarea
unitdlilor qi compartimentelor de primire a urgenlelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

6. ORDINUL Ministerului Finan(elor Publice nr.

179212002 privind aprobarea Normelor
metodologice privind.angajarea, liehidare4 ordonanfarea qi plata cheltuielilor instituliilor publice,
precum qi organizarea, evidenfa qi raportarea angajamentelor bugetare qi legale, cu modificlrile qi
completdrile ulterioare;

7. ORDINUL Ministerului Finanfelor Publice nr.

104312010

privind aprobarea Normelor

metodologice pentru elaborarea bugetului de vehituri qi cheltuieli al spitalului public,

cu

modific[rile gi completirile ulterioare;
8. ORDONANTA DE URGENTA A GWERNULUI nr. 34120A6 privind atribuirea contractelor
de achizi{ie public6, a contractelor de concesiune de lucrari publice qi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

9. ORDINUL Ministrului SInItIfii Publice nr. 547/2010 pentru

aprobarea Regulamentului
privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr.
lll2 la Legea-cadru nr.33012009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

10. HOTARAREA Guvernului

nr.

14412010

privind

organizarea

gi funcfionarea Ministerului

Sln6tAtii, cu modificf,rile qi complet[rile ulterioare;
11. ORDINUL nr.92112006 pentru stabilirea atribu.tiilor comitetului director din cadrul spitalului
public;

nr. 87012004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncd,
organizarea si efectuarea garzilor in unitdlile pub.lice din sectorul sanitar, cu modificarile qi
completf,ri le ulterioare;
12. ORDII\UL

13. ORDINUL nr. 147012071 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea qi promovarea in
funclii, grade qi trepte profesionale a personalului contractual din unitafile sanitare publice din
sectorul sanitar;

14. HOTARAREA Guvernului nr. 166012006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie pubiica prin mijloace electronice din
Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
cu modificarile si completarile ulterioare;
15. HOTARAREA Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vaiant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bu6;etar platit din fonduri publice, cu modificarile
si completari le ulterioare;
16 HOTARAREA Guvernului nr. 92512006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare Ia atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.
3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
17. $coala

Nafionall de Sinitate Putrlicd gi Management Sanitar

Editura Public H Press,2006, Bucuregti.

CONIISIA DE CONCUI,RS

-

Managementul Spitalului,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA

NR. 43/ 7

DrN /3, oz "JD/f

TEME - CADRU
pentru proiectul de management solicitat in cadrul concursului
de ocupare a func{iei de manager - persoani frzicd.
la Spitalul Judelean de Urgen!6 Vdlcea

L imbunltlfirea structurii qi organizirii spitalului
a) Analiza circuitelor funcfionale;
b) Analiza structurii pe secfii (clinice, paraclinice, administrative etc);
c) Evaluarea rela{iei dintre structurile spitalului gi serviciile furnizate;
d) Dezvoltarea platoului tehnic pentm intervenfii diagnostice gi terapeutice;
e) Propuneri de imbunitifire a structurii qi organizlrii spitalului.
2. Schimbarea

profilului unui spital cu performanfe nesatisfacitoare

a) Dezvoltarea unor servicii alternative

b)
c)
d)
3.

-

sau complementare in cadrul spitalului
(urgen{I, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare, etc.);
Transformarea unui centru multifunc{ional de tip ambulatoriu;
Transformarea intr-un centru medico-social;
Privatizarea unor secfii din cadrul spitalului.

imbunlti(irea managementului resurselor

umane
a) Evaluarea incadririi cu personal pe categorii;
b) Evaluarea relafiei dintre structura spitalului qi incadrarea cu personall
c) Evaluarea relatiei dintre serviciile furnizate gi incadrarea cu personal;
d) Metode de creqtere a performanfei personalului;
e) Stimularea satisfacfiei profesionale a personalului medical.

4.Evaluarea serviciilor de sinltate furnizate de spital
a) Analiza activitlfii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;
b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare,
colectare, transmitere, validare) ;
c) imbunitlfirea capacitlfii de r5spuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
d) Propuneri de imbunltifire a perforglan{ei spitalului pe baza analizei activitfl{ii
clinice.

5.

Analiza situafiei economico-financiare a spitalului
a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secfii, etc.)
c) Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurlrilor sociale de sflnltate;
d)^Propuneri de imbunltl{ire a finanfrilrii spitalului din surse publice qi private;
e) Incadrarea cu Personal

6.Evaluarea spitalului din punct de vedere a calitlfii
a) Calitatea serviciilor;

b) Catitatea datelor raPortate;
c) Calitatea personalului;
d) Satisfac{ia pacienfilor.

7.

Strategia managementului in domeniul achizi{iilor
a) Stabilirea necesarului

de materiale (rnedicamenle, materiale sanitare, alte

materiale);
b) Modalitn{i de achizifie;
c) Evaluarea stocurilor;
d) Indicatori de eficien{i a utilizlrii stoeurilor.

8.

Strategia managementului in activitatea de investifii
a) In echipamente;

b)

Modernizarea de secfii;
c) Extinderi;
d) Reparafii capitale

9.

Fundamentarea bugetului de venituri qi cheltuieli in vederea
elicienti zdrii activit[{ii spitalului
a) Fundamentarea activitifilor;
Determinarea cheltuielilor pe seciii gi tipuri de cheltuieli;
c) Indicatori de eficien{I determina{i pe baza veniturilor gi cheltuielilor spitalului.

b)

Candida(ii aleg una din temele de mai sus gi dezvoltl un proiect de
management care vaeazd spitalul public pelttru care concureazd (maxim 8 - 10 pagini
cu fonturi de 14 in Arial, la un rind), conform structurii propuse mai jos:

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMEI\T
A. Descrierea situafiei actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitlfi gi ameninflri;
C. Identificarea problemelor criticel
D. SeleciiOnarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii fdcute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru pr:oblema prioritar[ identilicatd:

1. s"op;
2. Obiective - indicatori;
3. tctiviteli:
Et) oefinire;
b) incadrare in timP -.grafic Gantt;
C) Resurse necesare - umane' materiale, financiarel

d) R"tPonsabilitifi.
4.
5.
6.

Rezultate agtePtate;
Monito riztre - indicatori;

Evaluare indicatori.
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