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ANUNŢ

Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 
următoarelor posturi vacante:

• 1 post medic specialist la Biroul management al calităţii serviciilor de sănătate
• 1 post consilier III la Biroul management al calităţii serviciilor de sănătate
• 1 post inginer I la Serviciul intern de prevenire şi protecţie

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, 
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare:
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 dc 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.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale vacante

• Condiţii specifice pentru postul de medic specialist 
-Diplomă de licenţă în medicină
-Examen de medic specialist promovat 
-Vechime:stagiul de rezidenţiat terminat

• Condiţii specifice pentru postul de consilier III 
-Diplomă de licenţă (studii superioare de lungă durată)
-Absolvent al unui program de formare în domeniul managementului calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS 
sau asumarea obligaţiei de a absolvi acest program în cel mult 1 an de la data încadrării în cadrul structurii 
-Vechime:minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor absolvite .

• Condiţii specifice pentru postul de inginer I
-Diploma de absolvire a învăţământului superior tehnic de lungă durată
-certificate de absolvire a cursurilor de calificare/specializare/ perfecţionare organizate de formatori autorizaţi de 
Ministerul Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale in următoarele 
domenii:

-inspector de specialitate în domeniul protecţiei muncii/securităţii şi sănătăţii în muncă,
-cadru tehnic cu atribuţii in domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 

-Vechime: 3ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor absolvite
II. Data limita pentru depunerea dosarelor este 09.02. 2022, ora 14.00



Concursul se va desfăşura in 3 etape succesive
- 11.02. 2022, ora 10.00, selectarea dosarelor de înscriere.
- 21.02. 2022, ora 10.00, susţinerea probei scrise de către candidaţii declaraţi admişi la etapa de selectare a 
dosarelor . Candidaţii se vor prezenta la biroul RUNOS înainte cu 30 de minute de începerea probei scrise şi vor 
avea asupra lor cartea de identitate.
-25 02. 2022, ora 10.00, susţinerea probei interviu de către candidaţii admişi la proba interviu.

III. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a. cererea de înscriere la concurs ( model cerere la Birou RUNOS );
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
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
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie;
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.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, faptul că nu figurează in evidenţe cu boli 
cronice si neuropsihice, menţiunea ” Apt de muncă” , numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care 
este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficiala a spitalului : 
www. s pitalncgrestioas.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, str 
Victoriei nr. 90, telefon 0261/854830, interior 2110 intre orele 12.00-14.00

IV. Bibliografia de concurs:

I. Bibliografia minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al 
calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi

1. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările 
ulterioare;

2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (titlul VII Spitalele şi art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale);

3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale 

din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
7. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 

nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate 
în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de 
management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;

8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de 
evaluare şi acreditare a spitalelor;

9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind 
aprobarea categoriilor de acreditare a umtăţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu 
modificările şi completările ulterioare;



10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 298/2020 pentru 
aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii 
serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;

11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 185/2020 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi,

12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 32/2020 privind 
aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările şi completările 
ulterioare;

13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi;

14. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 148/2020 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi;

15. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind 
aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi 
completările ulterioare;

16. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
drepturilor pacientului nr. 46/2003

17. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi 
completările ulterioare;

18. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de 
evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în 
funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să 
fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare;

19. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

20. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al 
pacientului în spitalele publice;

21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic 
care funcţionează în cadrul spitalelor publice;

22. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice.

II. Tematica minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management 
al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile 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 organizational

Tema 5. Instrumente de îmbunătăţire a calităţii - Ishikawa, Pareto, analiza cauză-efect, SWOT, matrice de 
prioritizare, RCA (Root Caus 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. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în instituţie 

Tema 11. Elaborarea unui program de audit clinic



Tema 12. Elaborarea şi implementarea planului de audit - misiunii de audit clinic

Tema 13. Tehnici şi metode în auditul clinic

Tema 14. Rol şi competenţe ale auditorului clinic. Etica în activitatea de audit clinic

III. Bibliografia pentru postul de inginer I la Serviciul intern de prevenire şi protecţie:
1. Legea 319/2006 a securităţii si sanatatii in munca, cu modificările si completările ulterioare.
2. H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sanatatii 
in munca nr.319/2006, cu modificările si completările ulterioare.
3. H.G. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a 
echipamentelor de munca.
4. H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificările si completările ulterioare.
5. O.U.G. 96/2003 privind protecţia matemitatii la locurile de munca, cu modificările si completările ulterioare.
6. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
7. Legea 481/2004 privind protecţia civila, republicata cu modificările si completările ulterioare.
8. Ordin M S. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in 
vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările si completările ulterioare.

Manager 
Ing. Mitruţ Diana


