NR. 3187/11.06.2021

ANUNŢ CONCURS
Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea organizează concurs conform HG 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare , pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant din
cadrul Biroului de Management al calității serviciilor de Sănătate
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii (copie
certificat naştere, certificat căsătorie)
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
postului solicitat
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea
studiilor, în copie, extras REVISAL;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă 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
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) adeverință de integritate comportamentală eliberată de Serviciul cazier Judiciar, statistică și
evidențe operative din care să rezulte că nu figurează înscris cu mențiuni care pot face obiectul
Registrului National Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de
exploatare a unor persoane asupra minorilor;
i) declaratie pe propria răspundere ca va urma, în termen de maxim un an de la data încadrării în
cadrul structurii, un curs de perfecționare în domeniul managementului calității în sănătate
recunoscut de ANMCS ;
j) chitanta taxei de concurs - 50 lei;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentelor prevăzute la lit. e) , candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Dosarele se depun până la data de 28.06.2021 orele 14,00 la Secretariatul din cadrul Spitalului de
Psihiatrie Sf. Maria Vedea.
Condiţii generale pentru ocuparea postului:
a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)
are capacitate deplină de exerciţiu;
e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g)
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
- diplomă de licență
- fără vechime
Concursul se desfășoară în cadrul Liceului Tehnologic Vedea din localitatea Vedea , judetul
Argeș și constă în susţinerea următoarelor probe:

I.SELECȚIA DOSARELOR
30.06.2021 – selectia dosarelor( ora 10,00)
01.07.2021 – afisare rezultate selectie dosare (ora 15.00)
02.07.2021 – depunere eventuale contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 14.00)
05.07.2021 – afisare rezultate contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 15.00)
II. PROBA SCRISĂ
06.07.2021 - proba scrisa (incepand cu ora 10 ,00)
07.07.2021 - afisare rezultate proba scrisa ( ora 15,00)
08.07.2021 - depunere eventuale contestatii privind proba scrisa( ora 14.00)
09.07.2021 - afisare rezultate contestatii depuse la proba scrisa ( ora 15,00)
Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 50 de puncte .
III. INTERVIU
12.07.2021 – Interviu ( incepind cu ora 10.00)
13.07.2021 – afisare rezultate la interviu( ora 15.00)
14.07.2021 – depunere eventuale contestatii privind interviul( ora 12.00)
15.07.2021 – afisare rezultate contestatii depuse la interviu ( ora 15,00)
16.07.2021- afisare rezultate finale
Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minim 50 de puncte .
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si
interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în
ordinea punctajelor finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi la fiecare
probă
Se considera admis la concurs/ examen , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă,
iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în
urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Concursul se desfasoara potrivit Capitolului II , sectiunile 1,2,3 si 4 din HG 286/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea respectiv www.spitalvedea.ro si la
avizierul spitalului se afla afisate :
anuntul
bibliografia de concurs
fisa postului vacant
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248248109 sau la sediul unităţii Biroul RUNOS.

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
CONSILIER DEBUTANT LA BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
I. Bibliografia pentru ocuparea prin concurs a postului vacant de consilier debutant din
cadrul
Biroului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate
1) Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și
completările ulterioare;
2) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicat, cu modificările și
completările ulterioare (TITLUL VII Spitalele și art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale);
3) Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;
4) Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței
medicale din unitățile medicale și din centrele rezidețiale pentru persoanele adulte aflate în
dificultate din România;
5) Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
6) Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările
ulterioare;
7) Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității
în Sănătate nr. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al
calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în
procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și
siguranței pacientului;
8) Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și
metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
9) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018
privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al ll-lea
ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare;
10) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr.298/2020
pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de
management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
11)Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 185/2020

pentru aprobarea instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unitaților
sanitare cu paturi;
12) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 32/2020
privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare, cu
modiflcările și completările ulterioare;
13) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr.
147/2020 privind aprobarea instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților
sanitare cu paturi;
14) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr.
148/2020 privind aprobarea lnstructiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților
sanitare cu paturi;
15) Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
nr.432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților
sanitare cu paturi, cu modificările ulterioare;
16) Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;
17) Ordinul ministrului sănătății 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;
18) Ordinul ministrului sănătății nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție,
procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor
de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;
19) Ordinul ministrului sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, cu modificările
și completările ulterioare;
20) Ordinul ministrului sănătății nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de
feedback al pacientului în spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;
21) Ordinul ministrului sănătății nr.1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor
Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice, cu modificările și completările
ulterioare;
22) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice.
II. Tematica minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de
management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi
Denumirea temei
Tema 1. Organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România
Tema 2. Conceptul de calitate

Tema 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare şi control al calităţii într-o unitate
sanitară
Tema 4. Managementul strategic şi organizaţional
Tema 5. Instrumente de îmbunătăţire a calităţii - Ishikawa, Pareto, analiza cauză-efect, SWOT,
matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis)
Tema 6. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor dintr-o unitate sanitară
Tema 7. Dezvoltarea conceptului de siguranţă a pacientului la nivelul unităţii sanitare şi
managementul riscului
Tema 8. Structura de calitate din cadrul unităţii sanitare
Tema 9. Concepte şi definiţii ale auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005)
Tema 10. Acreditarea unitatii sanitare ( Procedura de evaluare si acreditare, metode utilizate
pentru acreditarea spitalelor, incadrarea pe categorii de acreditare)
Tema 11. Monitorizarea generala/tematica a implementarii Sistemului de management al calitatii
serviciilor de sanitate si sigurantei pacientului.
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