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SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU - SEVEf;~IN

JUDETUL MEHEDINTI, ROMANIA
Sir, Splai Mihai Viteazul nr. 4

Cod fiscal: 4222239: Cont: R010TREZ4615041XXX000198
Banca: Trezoreria Drobeta Tr. Severin

Telefon : 02521313751 ; Fax: 0252/321498

ANUNT,

in conformitate cu HG.286/20 II cu modificările şi cornpletările ulterioare, OUG 1470/201] se
organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale
vacante, un post de conducere - sef Serviciu Managementul Calitatii Serviciilor Medicale ~ s i un post de
executie - respectiv economist r A in cadrul Serviciului Managementul Calitatii Serviciilor Medicale .

Conditii generale de participare la concurs: conform art.J din H.G. nr.286/2011 !
Conditii specifice pentru Sef Serviciu Serviciului Managementul Calitatii Serviciilor Medicale:

a) Certificat de absolvire a programului de formare Managementul Calitatii in Spitale organizat de Scoala
Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar.
I.Studii :
- medic primar, economist gr. lA, consilier juridic gr. IA

2.VecbÎme: medic primar - minim 5 ani vechime in specialitate
Studii: diploma de absolvire, certificat de medic primar
I.Studii :
- economist Gr I A: diploma de licenta studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

sali echivalenta in domeniul < stiinte economice >; l
2.Vechime: economist Gr IA- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii
postul u.~ conform OMS 1470/2011; I
l.Studll :
- consilier juridic Gr IA: diploma de licenta studii superioare de lunga durata absolvire cu diploma de

licenta in domeniul < stiinte juridice >; I
2.VechiOle: consilier juridic Gr IA- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea studiilor necesare
ocuparii postului conform OMS 1470120 Il; I

Conditii specifice pentru postul de Economist 1 A in cadrul Serviciului Managementul Calitatii
Serviciilor Medicale: I
a) Certificat de absolvire a programului de formare Managementul Calitatii in Spitale organizat de Scoala
Nation~.la de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar. I
l.Studll :
- economist Gr I A: diploma de licenta studii superioare de lunga durata absolvire cu diploma de licenta

sau echivalenta in domeniul < stiinte economice >; I
2.Vechime: economist Gr IA- minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea studiilor nece are ocuparii
postului conform OMS 1470/2011;

(lJDosarul de concurs al candidatilor va con/ilie urmatoarele documente:
a) cerere de Înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitat-ea, potrivit legi i, după paz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări , precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale pbstului
solicitate de autoritatea sau institutia publică; Certificat de absolvire a programului de formar~
Managementul Calitatii in Spitale organizat de Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si
Perfectionare in Domeniul Sanitar . )
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi sau în
specialitatea studiilor, În copie; i
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente pena le care săLI facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; I
t)adeverinlii 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 sanitareabilitate;
g) curriculum vitae; II

h) chitanta achitare taxa concurs 100 lei.
Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Tr. Severin din Drobeta Turnu

Severin, str. Splai Mihai Viteazul nr 4, în perioadele mentionate mai jos, pentru cornpartimentul şi constă în
susţinerea a două probe:

- Proba scrisă în data de 12.06.2018, ora 10,00;



- Interviul În data de 15.06.2018, ora 10.00. !
Contestatiile se pot depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatului.
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, la Serv.Resurse' Umane din

cadrul Spitalului Judetean de Urgenţă Dr. Tr. Severin, la tel .0252/313751 int 105, d-na Voinea
I

Alexandra- Sef Serviciu, în termen de JOzile lucrătoare (respectiv pana in data de 30.05.2018);.
Posturile scoase la concurs se incadreaza in cheltuielile de personal prevazute in' bugetul de

venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018, pentru care exista aprobarea ordonatorului !principal de
credite, respectand prevederile OG 90/20 J 7.
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BIBLIOGRAF1E I
I

Concurs pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu in cadrul Serviciul Managementul
Calitatii Serviciilor Medicale

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

1. Legea 95/2006 (republicata) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul VII - Spitale; I

2. Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al 1calitatii
serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului
Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale; I

3. Ordinul nr. 600/2018 - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entitatilor publice - Obiectivele generale ale controlului intern! managerial; j

4. Legea 4612003 drepturile pacientului, cu modificarile si si completarile ulterioare si
OMS nr, 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii Drepturilor
pacientului nr. 46/20003; I

5. Legea nr, 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile
ulterioare:

Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ;

6. Ordinul rrr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de
evaluare si acreditare a spitalelor; I

7. Legea 18512017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate;
8. Ordinul nr.860/20 13 privind aprobarea criteriilor de acreditare in domeniul

I

transplantului de organe, tesuturi si cellule de origine umana; I
9. Ordinul nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor Iminime

obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă; I
10. Ordinul nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului

medical al spitalelor.



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU - SEVERIN
JUDETUL MEHEDINTI

Str. Splai Mihai Viteazul nr, 4, cod postal 220062
Cod fiscal : 4222239 ; Cont: R010TREZ4615041XXX000198

Banca: Trezcrerie Drobeta Tr. Severin
Telefon: 02521313751 : Fax: 02521321498

e-mail: sprljud@rdslink ro ; Websile: w w.w. spiljudseverin la
Banca : Trezoreria Drobela Tr , Severin

BIBLIOGRAFIE I
Concurs pentru ocuparea unui post de economist 1 A in cadrul Serviciul Managementul

I

Calitatii Serviciilor Medicale

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

1. Legea 95/2006 (republicata) privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare - Titlul vn - Spitale; I

2. Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al rcalitatii
serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului
Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale; I

3. Ordinul nr, 600/ 2018 - privind aprobarea Codului controlului intern rnanagerial al
entitati lor publice -Obiectivele generale ale controlului intern/ managerial ; I

4. Legea 46/2003 drepturile pacientului, cu modificarile si si completarile ulterioare si
OMS nr, 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii Drepturilor
pacientului nr. 46/20003; i

5. Legea nr, 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor ClI

caracter personal si libera circulatie a acestor date. cu modificarile si completarile
ulterioare:

Reguli generale privind prelucrarea datelor ClI caracter personal ;
Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

6. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de
evaluare si acreditare a spitalelor; I

7. Ordinul nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unitatilor
sanitare acreditate . I


