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Nr. 240/21.10.2021
Aprobat,
Manager
Gheonea Victoria
ANUNŢ CONCURS
Spitalul Orășenesc
șenesc Tg. Bujor organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de Re
Referent
ferent de specialitate (studii juridice) din
cadrul Biroului de Management al Calită
Calității Serviciilor de Sănătate.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unită
unității
ții sanitare;
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, pprecum
recum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitat;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în
specialitatea studiilor, în copie, extras REVISAL;
e) cazierul judiciar
ciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să
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 cconcursului
oncursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) chitanța
ța taxei de concurs - 30 lei.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea
itatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentelor
cumentelor prevăzute la lit. e)
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),, c) și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
conformit
copiilor cu acestea.
Dosarele se depun până la data de 05.11.2021 orele 15.00 la Biroul RUNOS din cadrul spitalului.
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
apacitate 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:
a) Diplomă de licență studii juridice;
b) Dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calităţii în sănătate
recunoscut de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS);
c) 6 luni vechime studii superioare;
d) Cunoștințe operare calculator.
Concursul se desfășoară la sediul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor și constă în susţinerea următoarelor
probe:
I. PUBLICARE ANUNȚ
25.10.2021 – publicarea anunțului de concursîn Monitorul Oficial, cotidianul Viața Liberă, pe site-ul unității
și la sediul spitalului
II.SELECȚIA DOSARELOR
25.10.2021 – 05.11.2021 – perioada de depunere a dosarelor candidaților
08.11.2021 – selecția dosarelor și afișarea listei cu rezultatele verificării dosarelor (ora 10.00)
09.11.2021 – depunere eventuale contestații privind selecția dosarelor de înscriere (ora 10.00)
10.11.2021 – afișare rezultate contestații privind selecția dosarelor de înscriere (ora 10.00)
III. PROBA SCRISĂ și PROBA PRACTICĂ
17.11.2021 – proba scrisă tip grilă (ora 09.00)
17.11.2021 – proba practică (ora 12.00)
Proba practică constă în testarea cunoștințelor de operare pe calculator (Word, Excel, Internet, Email).
17.11.2021 – afișare rezultate proba scrisă și proba practică (ora 15.00)
18.11.2021 – depunere eventuale contestații privind proba scrisă și proba practică (până la ora 15.00)
19.11.2021 – afișare rezultate contestații depuse la proba scrisă și proba practică (ora 15.00)
Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte (nota 5) la ambele probe.
IV. INTERVIU
22.11.2021 –interviu (ora 10.00)
22.11.2021 – afișare rezultate interviu(ora 15.00)
23.11.2021 – depunere eventuale contestații privind interviul(până la ora 15.00)
24.11.2021 – afișare rezultate finale după soluționarea contestațiilor (ora 15.00)
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practicăși
interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs se va face în ordinea punctajelor
finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă.
Se consideră admis la concurs/ examen, candidatul care a obținut 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 în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia
comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Concursul se desfășoară potrivit Capitolului II , secțiunile 1,2,3 și 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA
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. 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;
5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi
metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr.
10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi
aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de
aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
12. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice.

Fișa postului
Ocupația: Referent de specialitate
Codul COR: 241104
Titular post:
Funcția/postul: Referent de specialitate
Loc de muncă: Compartiment Management al Calităţii Serviciilor de Sanatate - C.M.C.S.S.
Gradul profesional:
Nivelul postului: De execuție
Relații:
Ierarhice – Subordonată: Managerului
Funcţionale – cu compartimentele unităţii/servicii/birouri din unitate
De colaborare – cu tot personalul din compartimente/servicii/birouri.
Cerințele postului:
Pregatirea profesională impusă ocupantului postului: studii superioare, diplomă de licenţă în ştiinţe
economice
Vechime în muncă, în specialitate: 6 luni
Cerinţe specifice: ocuparea postului prin concurs.
Program de lucru:
- program la zi 8,00 – 16,00, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Dificultatea operațiunilor specifice postului:
Coordonează activitatea de management al calităţii serviciilor de sanatate în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 1312/250/2020 privind organizarea si functionarea structurii de
management al calităţii serviciilor de sanatate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi si serviciilor de
ambulanta, in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de
sanatate si sigurantei pacientului.
Compartimentul de Management al Calității Serviciilor de Sănătatedesfășoară
următoarele activități principale:
a). elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al
calității serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestuia;
b). evaluarea periodic a stadiului de implementare a planului de management al calității
serviciilor de sănătate și a nivelului de conformitate cu standardele și cu cerințele de
monitorizare post acreditare, adoptate de către ANMCS;
c). informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la
nivelul de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și, după caz,
actualizarea acestuia;
d). coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unității sanitare a
documentelor calității;
e). asigurarea instruirii și informării personalului din cadrul unității sanitare cu privire la
organizarea și implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și
siguranței pacientului;
f). măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv
investigarea nivelului de satisfacție a pacienților;
g). coordonarea și controlul activității de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare,
a datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al
calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
h). coordonarea și controlul activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de
monitorizare a conformității la cerințele standardelor ANMCS;
i). monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de
producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații
necesare pregătirii evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu
standardele ANMCS;
j). coordonarea și participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfășurarea
activităților de audit clinic;

k). îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în
activitatea de identificare și de management al riscurilor;
l). asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate
și siguranței pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de calitate a
serviciilor de sănătate la nivelul unității sanitare;
m). elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând
propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute;
n). monitorizarea elaborării, implementării și evaluării eficacității și/sau eficienței procedurilor și
protocoalelor de bune practici clinice și manageriale.
Responsabilități, atribuții, obligații:
Referentul de specialitate încadrat în structura de management al calității serviciilor de sănătate are
următoarele atribuții principale:
a). monitorizează implementarea măsurilor pentru respectarea drepturilor pacientului;
b). monitorizează implementarea măsurilor pentru respectarea Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și a altor
dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;
c). monitorizează respectarea măsurilor de limitarea a accesului persoanelor neautorizate în zonele
cu risc crescut;
d). monitorizează implementarea managementului riscurilor neclinice, a riscului financiar și a
riscului organizațional;
e). monitorizează elaborarea procedurilor pentru implementarea bunelor practici manageriale;
f). monitorizează colectarea și prelucrarea datelor privind asigurarea resurselor necesare respectării
protocoalelor și procedurilor medicale;
g). monitorizează colectarea și prelucrarea datelor privind costurile corecte ale serviciilor de
sănătate.
Pentru realizarea obiectivelor specifice stabilite în conformitate cu obiectivul principal și pentru
îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice privind ansamblul mijloacelor și metodelor de
asigurare și îmbunătățire continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, în
conformitate cu cerințele standardelor adoptate de către ANMCS, Compartimentul de management
al calității serviciilor de sănătate colaborează cu toate structurile din cadrul unității sanitare care
oferă servicii de sănătate.
Personalul încadrat în Compartimentul de management al calității serviciilor de sănătate este
personal contractual care, în cazul unităților sanitare publice cu paturi, se normează la posturi fixe
generale.
În vederea îndeplinirii activităților și responsabilităților proprii, C.M.C.S.S. va avea în vedere în
permanență:
 creșterea calității serviciilor și siguranței pacienților;
 implementarea și dezvoltarea culturii calității în spital;
 implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele
specifice;
 dezvoltarea continuă a sistemelor de management al calității.
Atribuţii privind Sistemul de Management al Calităţii (SMC):
o respectă procedurile interne privind calitatea;
o respectă procedurile operaționale ale SMC;
o respectă procedurile caracteristice ale SMC conform fișelor de proces documentate
serviciu/birou/compartiment în parte;

o furnizează la timp toate documentele și informațiile necesare în vederea desfășurării în condiții
optime ale auditurilor interne și/sau externe pe linie de asigurarea calității.
Atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă, situații de urgență, colectare deșeuri:
- îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă prevazute în Legea nr.
319/2006 şi normele de aplicare a acesteia;
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenţă;
- îşi însuşeste şi respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- îşi însuşeşte şi respectă standardele privind calitatea;
- îşi intreţine echipamentele cu care lucrează;
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în
instituţiile publice;
- îşi însuşeşte şi respectă OMS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
Obiective de performanță:
Cantitatea:
- coordonează activitatea de elaborare şi implementare a procedurilor specifice fiecărei
compartiment din cadrul unităţii, precum şi a manualului calităţii.
Calitatea:
- asigurarea utilizării eficiente a bugetului de venituri şi cheltuieli a spitalului.
Costuri:
- asigurarea utilizării eficiente a bugetului de venituri şi cheltuieli a spitalului.
Mod de realizare:
- integrare în echipă;
- iniţiative şi implicare în dezvoltarea spitalului, pregătire continuă de specialitate.
Salarizare:
Salarizarea este în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Salariul de bază este remuneraţia primită în raport cu munca depusă, cu cantitatea şi calitatea
acesteia, cu importanţa socială a muncii.
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu, ocupantul
postului răspunde disciplinar, contravenţional sau penal după caz.
Prezenta fişă a postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă,
putând fi reînoită în cazul apariţiei unor reglementari legale sau ori de câte ori este necesar.
Titularul va fi înlocuit de colega din compartiment.

