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Registrstura unititii

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "DT.CONSTANTIN GORGOS", organizeazd inbaza
prevederilor HGR nr.286/20 1 1, cu modificdrile si completirile ulterioare, in data de
05.0'7.2017 ora 10.00 pentru posturile de referent de specialitate ( psiholog) gr.III, economist
gr.I si ora 13.00 pentru postul de asistent medical principal generalist cu PL la sediul unitilii
din BucureEti, Bd. Pictor Nicolae Grigorescu nr.41, sectorul 3, concurs pentru ocuparea
urmitoarele posfuri vacante:
- 1 (unu) post vacant de referent de specialitate ( psihologie) gr.III - Comp. Managementul

Calitdlii Serviciilor Medicale;
- I (unu) post vacant de asistent medical principal generalist cu PL - Seclia Psihiatrie;
- I (unu) post vacant de economist gr.I - Biroul RTINOS

Conditii senerale:
a) are cetd{enia romdnS, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apa(indnd Spaliului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romdnd, scris qi vorbit;
c) are v6rsta minimI reglementatl de prevederile legale;
d) are capacitate deplini de exerciliu;
e) are o stare de slndtate corespunz5tore postului pentru care candideaz5, atestat6 pe baza

adeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice

potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru sdvdrqirea unei infrac(iuni contra umanit[1ii, contra

statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in leg6turi cu serviciul, care impiedici
infEptuirea justi{iei, de fals ori a unor fapte de corup}ie sau a unei infrac}iuni sdvdrqite cu
intenlie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea funcfiei, cu exceplia situaliei in care a
intervenit reabilitarea.
Condi fice de inscriere la concurs:s

Pentru postul de referent de specialitate ( psihologie) gr.III:

diplomd de licenla in specialitatea psihologie;

6 luni vechime minimd in specialitate;

declaralie pe propria rdspundere cd va urma un curs de pregitire in domeniul calitdtii

serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul SAnAtAfli, organ\zat de $coala Nationald de

Sdndtate Public6, Management Ei Perfeclionare in Domeniul Sanitar BucureEti sau de

Autoritatea Nalionali pentru Calific5ri.

Pentru postul de asistent medical principal:

diplomd de qcoal6 sanitard postliceal6 sau echivalenti;

examen pentru ob(inerea gradului de principal;

5 ani vechime ca asistent medical.



Pentru postul de economist gradul I:

diplomi de licentl in domeniul economic;

3 ani si 6 luni vechime minimi in specialitate ;

inspector resurse umane;

Calendarul de des urare a concursului:
c 26.06.2017 ora 15,00 - data limitd de depunere a dosarelor la Registratura unitefi;
o 28.06. 2017 ora 14,00 - selec{ie dosare candidali;
o 29.06.2017 ora 14,00 - depunere contestatii selecfie dosare;
o 30.06. 2017 ora 14,00 - solulionare contestafii selecfie dosare;
o 05.07. 2017 ora 10,00 - proba scrisd pentru posturile de referent de specialitate gr.III si

economist gr.I;
ora 13,00 - proba scrisd pentru postul de asistent medical principal generalist PL

o 06.07 . 2017 ora I 0,00 - afiEare rezultate proba scris6;
t 07.07.2017 ora 10,00 - depunere contestalii rentltate proba scris6;
c 10.07.2017 ora 10,00 - solu(ionare contestalii reztitate proba scris6 ;

t 11.07 .2017 ora 10,00 - proba interviu pentru posturile de referent de specialitate gr.III si
economist gr.I;

ora 13,00 - proba interviu pentru postul de asistent medical principal generalist PL
o 12.07.2017 ora 10,00 - afiqare rezultate proba interviu;
o 13 .07 .2017 ora 10,00 - contestatii rezultate proba interviu;
. 14.07.2017 ora 10,00 -solutionare contestafii proba interviu;
o 17.07.2017 ora 10,00 - afigare rezultate finale.

Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urmdtoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresati conducdtorului autoritdfii sau instituliei publice
organizatoare;

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

c) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor gi ale altor acte care atest6 efectuarea
unor specializdri, precum qi copiile documentelor documentelor care atesti indeplinirea
condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu{ia public4
declaralie pe propria rispundere cd va urma un curs de pregdtire in domeniul calitdfii
serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul SAnItAtii, organizat de $coala Nationall
de Sdndtate Public5, Management gi Perfec{ionare in Domeniul Sanitar Bucuregti sau

de Autoritatea Nalional6 pentru Calificdri.
d) cametul de munci sau, dupi caz, adeverinfele care atest6 vechimea in muncE, in

meserie qi./sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declarafie pe propria rdspundere ci nu are antecedente penale

care s6-l faci incompatibil cu func(ia pentru care candideazi;
f) adeverinfE medicali care si ateste starea de sinltate corespunzAtoare eliberatd cu cel

mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului
sau de cltre unitelle sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.



Adeverinla care atest[ starea de senltate con{ine, in clar, numirul, data, numele emitentului qi
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SAnAtAIi.
Copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupd caz,
copiile documentelor care atesti nivelul studiilor Ei ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializiri, precum gi copiile documentelor documentelor care atestd indeplinirea condiliilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publici qi carnetul de muncd sau,
dupd, caz, adeverin{ele care ateste vechimea in muncE, in meserie qi/sau in specialitatea studiilor
vor fi prezentate si in original in vederea verificdrii conformitElii copiilor cu acestea.
In cazul in care candidatul depune o declaralie pe propria rispundere ci nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la selec{ia dosarelor, acesta are obligalia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu pdnl la data
desftqurlrii primei probe a concursului.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI
VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE PSIHOLOG) - MANAGEMENTUL

CALITATII SERVICIIOR MEDTCALE

1 . Legea nr.9512006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

2. Ordinul n.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial al entitatilor
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. 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;

4. Ordonanta de Guvern rr.ll9ll999 (republicata) privind controlul intem si controlul
financiar preventive, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Obiectivele generale ale controlului intern/managerial;

5. Legea nr.4612003 drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS
nr.386 I 2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.4 6 I 2003 ;

6. Legea nr.48712002 - Legea sanatatii mintale si protectia persoanelor cu tulburari psihice
si OMS nr.48812016 - normele de aplicare aLegii nr.48712002;

7. Ordinul 44612017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare
si acreditare a spitalelor;

8. Legea nr.67712010 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Procedurile, standardele si metodologia de evaluare si acreditare a spitalelor;
9. HGR nr.l61l20l6 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
20t6 -2017;

- Titlul YII - Spitalele;



l0.Ordinul 7631377 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a
HGR nr.161/2016 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 -20t7;
CAP.I Pachetul minimal de servicii: C.Pachetul minimal de servicii medicale pentru
asistenta medicala spitaliceasca;
CAP.II Pachetul de servicii de baza: F.Pachetul de servicii medicale de baza pentru
asistenta medicala spitaliceasca.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA

POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALISTOL)

1. OUG nr. 144128.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moagi gi a profesiei de asistent medical, precum qi organizarea gi funclionarea
Ordinului Asistenlilor Medicali Generaligti, Moagelor gi Asistenlilor Medicali din
Rom6nia;

2. Legea nr. 95/14.04.2006 - Titlul VII - privind reforma in domeniul sanatatii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 48712002 - Legea senitdlii mintale si protecfia persoanelor cu tulburdri psihice
si Ordinul M.S. nr. 48812016 - norne de aplicare aLegiinr.48712002;

4. Ordinul M.S.P. nr. 916127.07.2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitAfle sanitare;

5. O.M.S. nr. 122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deqeurilor
rezultate din activitAtile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
nationald de date privind deqeurile rezultate din activitetile medicale;

6. Codul de eticl si deontologie al asistentului medical generalist, al moaEei si al asistentului
medical din Romdnia/2009;

7. Drepturile pacientului - Legea nr.46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si

OMS nr.386/2004 privind Normele de aplicare aLegii nr.4612003;

8. "Ghid de nursing - voLI " si " Tehnici de evaluare - vol.Il" - de Lucrelia Titirca - Ed.
Viata Medicala Romaneasca - 201 I

9. " Urgenle medico-chirurgicale - Sinteze" -de Lucrefia Titirca - Ed.Medicala - 2013;

ll."lngrijirea omului bolnav Si a omului sanatos " - de Chiru Florian, Chiru Gabriela,

Moraru Letilia - Ed.Cison - 2001 ;



ll."Manual de Nursing psihiatric" - de rect.prof. Dr.Constantin Oancea - Ed.Zecasin -
1998;

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE

A POSTULUI DE ECONOMIST GR.I - BIROUL RUNOS

BIBLIOGRAFIE:

l. Legea nr.5312003 - Codul Muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea250l20l6 privind aprobarea OUG nr.2012016 pentru modificarea si completarea

OUG nr.57/2015 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.284/2010 - Legea cadru privind salarizarea 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.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;

6. OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu
modificarile si completarile ulterioare;

7. HGR nr.2861201I 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;

8. 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 contractuale;

Informafii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan " Dr.Constantin
Gorgos" qi la telefon: 021.341.20.31 int. 169.
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