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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "DT.CONSTANTIN CTORGOS", organizeazd inbaza
prevederilor HGR nr.286l201 1 , cu modificlrile si complet6rile ulterioare, in data de

21.03.2017 ora 10.00 pentru posturile de sef Serviciu, Sef Birou si ora 13.00 pentru postul de

economist specialist gr.IA, la sediul unitilii din Bucuregti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu
nr.4l, sectorul 3, concurs pentru ocuparea urmdtoarele posturi vacante:

- 1 (unu) post vacant de economist specialist gr.IA - Comp. Managementul Calidtii
Serviciilor Medicale;

- I (unu) post vacant de $ef Serviciu gr.I - Serviciul administrative, pazd. aprovizionare,
achizilii publice - contractare, tehnic, intrefinere - repara{ii - instalalii;

- I (unu) post vacant de $ef Birou gr.II - Biroul RUNOS
Conditii nerale:

a) are ceti{enia rom6n5, ceti{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlinAnd Spafiului Economic European qi domiciliul in Romdnia;

b) cunoaEte limba romdni, scris gi vorbit;
c) are v6rsta miniml reglementatS de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdnitate corespunz6tore postului pentru care cmdideazd. atestati pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitElile sanitare abilitate;

f) indeplineqte condiliile de studii 9i, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice

potrivit cerin{elor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnattr definitiv pentru sdvdrEirea unei infrac{iuni contra umanitelii, contra

statului ori contra autoritefi, de serviciu sau in legituri cu serviciul, care impiedici
inftptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infrac{iuni sivArgite cu

intenfie, care ar face-o incompatibiti cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a

intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de inscriere la concurs:
Pentru postul de economist specialist gradul IA:

- diplomd de licen!5;
- 6 ani Ei 6 luni vechime in specialitate;
- declarafie pe propria rdspundere ci va urma un curs de pregitire in domeniul calitdlii

serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul SAnetA[i, organizat de $coala Nationald de

S6nitate Publicd, Management qi Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucureqti sau de

Autoritatea Nafional6 pentru Califi cdri.

Pentru postul de $efServiciu gradul I:
- diplom[ de licenti in domeniul economic;
- curs de expert in achizilii publice;
- vechime in specialitatea serviciului minim 2 ani;

Pentru postul de $ef Birou R.U.N.O.S gradul II:
- diplomd de licentd in domeniul economic;
- vechime in specialitatea biroului peste 5 ani;

- evaluator competenle profesionale;

- inspector resurse umane;

- curs comunicare eficientd in relaliile publice'



Calendarul de deshsurare a concursului:
o 10.03. 2Ol7 , ora 15,00 - data limitl de depunere a dosarelor la Registratura unitefli;
r 15.03. 201'7 ora 12,00 - seleclie dosare candida{i;
. 16.03. 2077, ora 12,00 - depunere contesta{ii selectie dosare;
c l7 .03. 2017, ora 12,00 - solufionare contesta{ii selecfie dosare;
o 21.03 . 2017 , ora 10,00 - proba scrisd pentru posturile de $ef Serviciu qi $ef Birou

ora 13,00 - proba scrisd pentru post de economist specialist gr.IA;
t 22.03.2077 ora 10,00 - afiEare rezultate proba scris6;
o 23.03.2077 ora 10,00 - depunere contestalii rezultate proba scris6;

o 24.03.2017 ora 10,00 - solufionare contestafii rentltate proba scrisi ;

o 27 .03.2017 ora 10,00 - proba interviu pentru posturile de $ef Serviciu qi $ef Birou
ora 13,00 - proba interviu pentru postul de economist specialist gr.IA;

c 28.03.2017 ora 10,00 - afiqare rezultate proba interviu;
c 29.03.2017 ora 10,00 - contestaii rezultate proba interviu ;

c 30.03.2017 ora 10,00 -solutionare contestalii proba interviu;
o 3 1 .03. 2017 ora 10,00 - afiqare rezultate finale.

Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va confine

urmdtoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducitorului autoritafli sau instituliei publice

organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea,, potrivit legii,

dupi caz;
c) copiile documentelor care atestA nivelul studiilor qi ale altor acte care atesti efectuarea

unor specializdri, precum Ei copiile documentelor documentelor care atesti indeplinirea
condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publicd"

declarafie pe propria rlspundere ci va urma un curs de pregdtire in domeniul caliti{ii
serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul S5net{ii, organizat de $coala Nationali
de Sdnitate Public6, Management qi Perfeclionare in Domeniul Sanitar BucureEti sau

de Autoritatea Nafional6 pentru Calificdri.
d) cametul de muncd sau, dupd caz, adeverinfele care atestl vechimea in munc6, in

meserie qi/sau in specialitatea studiilor, in copiel
e) cazierul judiciar sau o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale

care sA-l fac6 incompatibil cu funcfia pentru care candideazi;

0 adeverinfd medicali care sd ateste starea de s6ndtate corespunzdtoare eliberati cu cel

mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului

sau de citre unitetile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverin{a care atestd starea de sinitate conline, in clar, numirul, data, numele emitentului 9i

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SAndtA[i.

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dup6 caz,

copiile documentelor care atesti nivelul studiilor qi ale altor acte care atesti efectuarea unor

specializlri, precum gi copiile documentelor documentelor care atestI indeplinirea condiliilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publicd qi cametul de munci sau,

dupi caz, adeverinfele care atest6 vechimea in muncI, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor

vor fi prezentate si in original in vederea verific6rii conformitelii copiilor cu acestea.



In cazul in care candidatul depune o declara{ie pe propria rlspundere ci nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor, acesta are obligalia de a

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu p6nE la data

desfEqurdrii primei probe a concursului.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI

VACANT DE ECONOMIST GR.TA DIN CADRUL COMP.DE MANAGEMENTUL
CALITATII SERVICILOR MEDICALE

2016 -2017.
Tematica:

Titlul VII - " Spitalele";

- Obiectivele de elaborare si avizare a procedurilor;
- Reguli generale privind prelucrarea datelor cu character personal;

Bibliografie:

1. Legea rc9512006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

2. Legea nr.5312003 - Codul Muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul rr.94612005 republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,

cuprinzand standardele de control intem/managerial al entitatii publice si pentru
dezvoltarea sistemelor de control intem managerial cu modificarile si completarile
ulterioare;

4. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.97512012 privind organizarea structurii de management

al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua

Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale;
5. Legea rr.82ll99l cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul 97212010 pentru aprobarea Procedurilor, statdardelor si metodologiei de

acreditare a spitalelor;
7. Ordinul nr. l7 92 123.0 I .2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata

cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea

angajamentelor bugetare si legale;Norma metodologica din24.12.2002 privind angaiarca,

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile
ulterioare;

8. Legea nr.67712010 pentru protectia persoanelor cu privier la prelucrarea datelor cu

character personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile
ulterioare;

9. HGR nr.16l12016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru care

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a

dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2016 -2017;

l0.Ordinul 7631377 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a

HGR nr.16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru care

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a

dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii



- Principiile si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor
publice;

- Procesul bugetar in institutiile publice;
- Angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor;
- Registrele de contabilitate si situatiile financiare;
- Organizarea si conducerea contabilitatii.

TEMATICA St BIBLIOGRAFTA PENTRU OCUPARE,A

SEF SERVICIU GR.T- SERVICIUL ADMINISTRATTV. P AZA,,POSTULUI DE
APROVIZIONARE ACHIZITII PUBLICE - CONTRACTARE TEHNIC

TNTRETINERE - REPARATII _ INSTALATII

Bibliografia :

1. Legea 9812016 din 19 mai 2016 privind achiziliile publice ;

2. HOTARARE Nr. 395/2016 din2 iunie 2016 pentru aprobareaNormelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publici,/acordului-
cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice ;

3. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protecfia persoanelor;

4. HG nr 101012004 - pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute

la art. 69 din Legea 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor si protectia

persoanelor.

Tematica:

1. Obiectul, Scopul si Principiile care stau labaza atribuirii contractelor de achizitie
publica si a organiz6rii concursurilor de solu{ii in conformitate cu prevederile Legii
9812016;

2. Domeniu de aplicare si Pragurile valorice in conformitate cu Legea 98/2016;

3. Reguli generale de participare gi desfigurare a procedurilor de atribuire in conformitate cu

Legea98l20l6;
4. Proceduri de atribuire ;

5. Etapele procesului de achizilie publici;
6. Documentatia de atribuire;
7. Stabilirea criteriilor de calificare 9i a criteriilor de selectie;

8. Paza si protectia prin societati specializate;

9. Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei;

A St BTBLIOG RAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARETEMATTC

APOSTULUI DE SEF BIROU RUNOS GR.II

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr.5312003 - Codul Muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

). l"Z"u251l21l6privind aprobarea OUO *.zOtZOl6 pentru modificarea si completarea

OiC nr.Sl tZOl 5 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016,



prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si

completarea unor acte normative;
3. Legea nr.28412010 - Legea cadru privind salaizarea unitara a personalului platit din

fonduri publice;
4. OUG 4312016 pentru modificarea si completarea OUG 5712015 privind salarizarea

personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si

unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

5. Ordinul MS nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si

desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de

sectie, sef de laborator si sef compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respective a

functiei de farmacist sef in unitatile sanitare publice cu paturi;
6. Ordinul nr.755/2016 privind modificarea si completarea Ordinului MS nr.869/2015

pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de

ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din
unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sefde sectie, sefde laborator si sef
compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist sef in
unitatile sanitare publice cu paturi;

7. Ordinul MS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,

organizarea si efectuarea garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu

modificarile si completarile ulterioare;
8. OUG nr.l58/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu

modificarile si completarile ulterioare;
9. HGR rtr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

l0.HGR nr.500/2011 privind registrul de evidenta a salariatilor;
TEMATICA:

Contractul individual de munca;
Timpul de munca , organizarea si efectuarea garzilor in unitatile sanitare;

Salarizare - reguli generale, Stabilirea salariilor in sectorul sanitar;

Organizarea si desfasurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea unui post vacant

sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuaie;
Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de

medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice,

precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef compartiment din unitatile
sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist sef in unitatile sanitare publice cu

paturi.

Informatii suplimentare se pot obline Ia sediul Spitalului de Psihiatrie Titan " Dr.Constantin

Gorgos" qi la telefon: 021.341.20.31 irrt.l 69.
{r

Ec.B -- Valy


