
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "DR. CONSTANTIN GORGOS'
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ANUNT
In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.1406/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.l84 din Legea nr.95/2006, SPITALUL DE
PSIHIATRIE TITAN "DT.CONSTAI{TIN GORGOS", anunta scoaterea Ia concurs a I post
medic sef Sectia Psihiatrie, publicat in "Viata Medicala" nr. 41 ditr 12.10.2018, dupa cum
urmeaza:
- l(unu) post medic qef Secfia Psihiatrie
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmtrtoarele acte:

- cerere in care se mentioneazd functia pentru care doreqte sd concureze

- copie xerox de pe diploma de studii;
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- adeverinll./certificat din care sd reias6 confirmarea in gradul profesional;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului previzut in Anexa nr.2 la normele menlionate;

- declaralie pe propria rispunderc a candidatului, din care sd rezulte ci nu a fost condamnat penal

pentru fapte care il fac incompatibil cu firnctia pentru care doreqte sd concureze;

- declaratie pe propria rtrspundere a candidatului, din care s[ rezulte ce nu se afle in stare de

incompatibilitate;
- certificat privind starea de s6nAtate;

- dovadi,/adeverinld din care sd rezulte c[ in ultimii 2 ani nu a fost sanclionat de conducerea unit6filor
in care qi-a desfdSurat activitatea sau de cdtre Colegiul Medicilor din Romdnia;

- copia xerox a autorizatiei de liberd practicd sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din

Romdnia;

- copia cametului de muncd sau, dupi caz o adeverinti care se ateste confirmarea in specialitate gi

vechimea in specialitate;

- un proiect de management privind evolufia viitoare a sectiei;

- copia actului de identitate in termen de valabilitate;

- chitanla de plat6 a taxei de concurs;

Tara de concurs este de 200 lei.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel pulin 5 ani in specialitatea postului , specialitate

pe care o practicd in mod curent gi in care sunt confrrmali prin ordin al MSP ( vechimea in specialitate

decurge de la data confirmtrrii qi incadrdrii ca medic specialist).

La concursul pentru ocuparea funcliei de pf de sectie se pot prezenta candidaJii care au oblinut

atestatul in managementul serviciilor de sdnItate sau care depun declaralie pe propria rdspundere c6 il
vor obline in maximum un an de la numirea in funcfie.

Persoanele sanclionate in ultimii 2 ani de unitii{ile la care au angajate sau de Colegiul Medicilor din

RomAnia, precum gi cele ctrrora le-a incetat contractul de administrare in condiliile stabilite la art.5,

lit.b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta in urmdtoarele probe: interviu - suslinerea proiectului de

management, probd scrisii" probd clinicd sau practic[.

Proba scrish a concursului se susline dupi subiecte din Lege a nr.9512006, pivind reforma in domeniul

sdndtdtii, cu modificirile qi complet?irile ulterioare gi legislafia secundard aferentii.

Proba clinici sau practici se susline pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic

specialist.

inscrierile la concurs se fac la sediul unit.iiJii, in termen de 15 zile de la aparilia acestui anun|, iar

concursul se organizeazi in termen de mini e qi maximum 90 de zile de la publicarea

in "Viafa Medical6".

Rela{ii suplimentare se pot obrine la sediul

Ec.BESO VALY
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BIBLIOGRAFIE CONCURS/EXAMEN ORGANIZAT IN VEDEREA
OCUPARII FUNCTIEI VACANTE DE MEDIC SEF SECTIA PSIHIATRIE

Anunt de concurs publicat in Viata Medicala nr.41 din 12.10.2018

PROBA INTERVIU- sustinerea proiectului de management
Tema proiectului de management este evolutia viitoare a Sectiei Psihiatrie

Proiectul de specialitate trebuie sd fie realizat individual de cdtre candidat, sE rezolve
problemele solicitate gi trebuie si fie depus la inscriere.

PROBA SCRISA

1. Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul senetAlii republicati. cu modificdrile gi

completErile ulterioare - Titlul VII Spitale;

2. Ordinul M.S. nr.863/2004 pentru aprobarea ahibutiilor gi competentelor consiliului medical al

spitalelor;
3. Ordinul MS. rc.122412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asisten a

medical6 spitaliceasc6;

4. HGR nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului - cadru care

reglementeazd condiliile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor qi a dispozitivelor

medicale in cadrul sistemului de asiguriri sociale de s[natate pentru anii 2018 - 2019;

5. Ordinul nr.3 97 /836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a

HGR nr.l4012018 pentru aprobarea pachetelor de sewicii gi a Contractului-cadru care

reglementeazd condiliile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor qi a dispozitivelor
medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de senetate pentru anii 2018 - 2019;

6. Ordinul MS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munctr,

organizarea qi efectuarea gdrzilor in unitiitile publice din sectoml sanitar cu modificilrile qi

completiirile ulterioare;

7. Ordinul MS nr.110l/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi limitare

a infectiilor asociate asistentei medicale in unitdlile sanitare;

8. Ordinul nr.128412012 privind reglementarea programului de vizite al apa(indtorilor
pacientilor intemali in unitiilile sanitare publice;

9. Legea drepturilor pacientului m.4612003;

10. Legea nr.48712002 - Legea sinltarii mintale gi a protectiei persoanelor cu hrlburdri psihice, cu

modifi cirile Ei complet6rile ulterioare;

1 1 . Ordinul nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cur6lare4 dezinfeclia qi

sterilizarea in unitiilile sanitare publice qi private, tehnici de lucru gi interpretare pentru testele

de evaluare a eficienfei procedurii de curilenie qi dezinfectie, procedurilor recomandate pentru

dezinfeclia miinilor, in funclie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor

chimice in funcfie de suportul care urmeazi s[ fie tratat qi a metodelor de evaluare a derulIrii
qi eficientei procesului de sterilizare;

12. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intem managerial al entittrlilor

publice.

PROBA CLINICA SAU PRACTICA
Se sustine in fata comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de

medic specialist.
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